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Dit zijn de algemene voorwaarden van de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars en 
Taxateurs in onroerende goederen NVM. 
Hierin leest u welke rechten en plichten uw 
makelaar en uzelf hebben. Deze voorwaarden 
zijn tot stand gekomen in overleg met VBO 
Makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Eigen Huis 
en de Consumentenbond in het kader van de 
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de 
Sociaal-Economische Raad. Ze zijn in werking 
getreden op 1 september 2018.
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Artikel 1
Wanneer zijn deze voorwaarden  
van toepassing? 
�'ĚǕĚ�îŕĳĚŞĚŠĚ�ǄūūƑǅîîƑēĚŠ�ǕǞŠ�ǄîŠ�ƥūĚƎîƙƙĿŠĳ�ūƎ�ĚŕŒĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ƥūƥ�
ēĿĚŠƙƥǄĚƑŕĚŠĿŠĳ�ēĿĚ�ĚĚŠ�ƎîƑƥĿČƭŕĿĚƑĚ�ŒŕîŠƥ�ǄĚƑŕĚĚŠƥ�îîŠ�ĚĚŠ�ŞîŒĚŕîîƑ�ĿŠ�
ūŠƑūĚƑĚŠēĚ�ǕîŒĚŠȦ

 Artikel 2
Wat betekenen bepaalde 
begrippen? 
TŠ�ēĚǕĚ�îŕĳĚŞĚŠĚ�ǄūūƑǅîîƑēĚŠ�ǅūƑēƥ�ǄĚƑƙƥîîŠ�ūŠēĚƑȠ�

 a. Particuliere klant: 
� � �ūƎēƑîČĺƥĳĚǄĚƑȡ�ŠîƥƭƭƑŕǞŒ�ƎĚƑƙūūŠȡ�ēĿĚ�ŠĿĚƥ�ĺîŠēĚŕƥ�ĿŠ�ēĚ�

ƭĿƥūĚĲĚŠĿŠĳ�ǄîŠ�ĚĚŠ�ċĚƑūĚƎ�ūĲ�ċĚēƑǞĲ�ȳČūŠƙƭŞĚŠƥȴȦ�
 b. Makelaar: 
� � �ĚĚŠ�ċǞ�ēĚ�s×q�îîŠĳĚƙŕūƥĚŠ�ŞîŒĚŕîîƑ�ūĲ�ƥîǊîƥĚƭƑ�ēîŠ�ǅĚŕ�

ĺĚƥ�ċĚēƑǞĲ�ǄîŠ�ĚĚŠ�ċǞ�ēĚ�s×q�îîŠĳĚƙŕūƥĚŠ�ŞîŒĚŕîîƑ�ūĲ�
ƥîǊîƥĚƭƑȦ�/ĚŠ�ƥîǊîƥĚƭƑ�ēūĚƥ�îŠēĚƑ�ǅĚƑŒ�ēîŠ�ĚĚŠ�ŞîŒĚŕîîƑȦ�
/ĚŠ�ŞîŒĚŕîîƑ�ċĚĺîƑƥĿĳƥ�ēĚ�ċĚŕîŠĳĚŠ�ǄîŠ�ǕǞŠ�ūƎēƑîČĺƥĳĚǄĚƑȦ�
/ĚŠ�ƥîǊîƥĚƭƑ�Ŀƙ�ŏƭĿƙƥ�ūŠƎîƑƥǞēĿĳȦ�èǞŠ�ǅĚƑŒ�Ŀƙ�ĺĚƥ�ƙČĺîƥƥĚŠ�ǄîŠ�
ĚŠ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�ƑîƎƎūƑƥĚƑĚŠ�ūǄĚƑ�ēĚ�ǅîîƑēĚ�ǄîŠ�ūŠƑūĚƑĚŠēĚ�
ǕîŒĚŠȦ�~Şēîƥ�ƥîǊîƥĚƭƑƙ�ǕĿČĺ�ūūŒ�îîŠ�ēĚǕĚ�ǄūūƑǅîîƑēĚŠ�
ŞūĚƥĚŠ�ĺūƭēĚŠȡ�ǅūƑēƥ�ŞĚƥ�ɃŞîŒĚŕîîƑɄ�ūūŒ�ɃƥîǊîƥĚƭƑɄ�ċĚēūĚŕē�
ǄūūƑ�ǕūǄĚƑ�ēĚ�îîƑē�ǄîŠ�ēĚ�ċĚƎîŕĿŠĳĚŠ�ǕĿČĺ�ēîîƑ�ŠĿĚƥ�ƥĚĳĚŠ�
ǄĚƑǕĚƥȦ�

 c. Loon: 
� � �ēĚ�ǄĚƑĳūĚēĿŠĳ�ēĿĚ�ēĚ�ČūŠƙƭŞĚŠƥ�îîŠ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ċĚƥîîŕƥ�

ǄūūƑ�ǕǞŠ�ēĿĚŠƙƥǄĚƑŕĚŠĿŠĳ�ĚǊČŕƭƙĿĚĲ�ċǞŒūŞĚŠēĚ�ŒūƙƥĚŠȦ�gūūŠ�
ǅūƑēƥ�ĿŠ�ēĚ�ƎƑîŒƥǞŒ�ǄîîŒ�ɃČūƭƑƥîĳĚɄ�ūĲ�ɃĺūŠūƑîƑĿƭŞɄ�ĳĚŠūĚŞēȦ�

� ēȦ�¬ČĺƑĿĲƥĚŕǞŒȠ�
� � ūŠēĚƑ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�ǅūƑēƥ�ūūŒ�ǄĚƑƙƥîîŠ�ƎĚƑ�ĚȹŞîĿŕȦ
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Artikel 3
Hoe regelen de makelaar  
en u de opdracht? 

ǧȦ��� 'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ŕĚĳƥ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�ǄîƙƥȦ�'îîƑċǞ�ĳĚĚĲƥ�ĺǞ�
îîŠ�ēîƥ�ēĚǕĚ�îŕĳĚŞĚŠĚ�ǄūūƑǅîîƑēĚŠ�ǄîŠ�ŒƑîČĺƥ�ǕǞŠȦ

ǨȦ�� �'Ě�ūƎēƑîČĺƥ�ċĚǄîƥ�ĿŠ�ĿĚēĚƑ�ĳĚǄîŕ�ĚĚŠ�ēƭĿēĚŕǞŒĚ�ūŞƙČĺƑǞǄĿŠĳ�
ǄîŠ�ēĚ�ēĿĚŠƙƥǄĚƑŕĚŠĿŠĳȡ�ĺĚƥ�ŕūūŠ�ĚŠ�ēĚ�ŒūƙƥĚŠȦ�HĚĚĲƥ�ƭ�ēĚ�
ŞîŒĚŕîîƑ�ŕîƥĚƑ�ūƎēƑîČĺƥ�ūŞ�îŠēĚƑĚ�ūĲ�îîŠǄƭŕŕĚŠēĚ�ēĿĚŠƙƥĚŠ�
ƭĿƥ�ƥĚ�ǄūĚƑĚŠȧ�'îŠ�ċĚǄĚƙƥĿĳƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ēĿƥ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�îîŠ�
ƭȡ�ĿŠČŕƭƙĿĚĲ�ēĚ�ƎƑǞƙîĲƙƎƑîŒĚŠ�ǄūūƑ�ēĚǕĚ�ēĿĚŠƙƥǄĚƑŕĚŠĿŠĳȦ�
'ĚɉŞîŒĚŕîîƑ�ŒîŠ�ēîîƑċǞ�ĳĚċƑƭĿŒ�ŞîŒĚŠ�ǄîŠ�ĚĚŠ�ƎƑǞƙŕǞƙƥ�ŞĚƥ�
ĚĚŠ�ūǄĚƑǕĿČĺƥ�ǄîŠ�ǕǞŠ�ŕūūŠƥîƑĿĚǄĚŠ�ĚŠ�ŒūƙƥĚŠ�îîŠ�ēĚƑēĚŠȦ�

ǩȦ�� OĚƥ�ŕūūŠ�ĚŠ�ēĚ�ŒūƙƥĚŠ�ĿŠ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ǕǞŠ�ĿŠČŕƭƙĿĚĲ��¹ØȦ
ǪȦ�� ��ŕƙ�ƭ�ĺĚƥ�îîŠċūē�ǄîŠ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�îîŠǄîîƑēƥȡ�Ŀƙ�ĚƑ�ƙƎƑîŒĚ�ǄîŠ�

ĚĚŠ�ūƎēƑîČĺƥȦ��Ǟ�ĚĚŠ�ǄĚƑƙČĺĿŕ�ǄîŠ�ŞĚŠĿŠĳ�ŞūĚƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�
ŒƭŠŠĚŠ�îîŠƥūŠĚŠ�ēîƥ�ƭ�ĺĚƥ�îîŠċūē�ĺĚĚĲƥ�îîŠǄîîƑēȦ��ŕƙ�ĺǞ�ēîƥ�
ŠĿĚƥ�ŒîŠȡ�ĺūĚĲƥ�ƭ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ŠĿĚƥƙ�ƥĚ�ċĚƥîŕĚŠȦ

ǫȦ�� �À�ūŠƥǄîŠĳƥ�ēĚǕĚ�îŕĳĚŞĚŠĚ�ǄūūƑǅîîƑēĚŠ�ċǞ�ĺĚƥ�îîŠċūē�ǄîŠ�
ēĚɉŞîŒĚŕîîƑȦ

Artikel 4
Heeft u bedenktijd? 
ǧȦ� TŠ�ƙūŞŞĿĳĚ�ĳĚǄîŕŕĚŠ�ĺĚĚĲƥ�ƭ�ĚĚŠ�ǅĚƥƥĚŕǞŒĚ�ċĚēĚŠŒƥǞē�ǄîŠ�

ǄĚĚƑƥĿĚŠ�ēîĳĚŠ�ǅîîƑĿŠ�ƭ�ǄîŠ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�îĲ�ŒƭŠƥ�ǕĿĚŠȦ�TŠ�ēĚ�
ūƎēƑîČĺƥ�ƙƥîîƥ�ūĲ�ƭ�ǅĚŕ�ūĲ�ĳĚĚŠ�ċĚēĚŠŒƥǞē�ĺĚĚĲƥȦ��

ǨȦ� OĚĚĲƥ�ƭ�ǄūŕĳĚŠƙ�ēĚ�ǅĚƥ�ƑĚČĺƥ�ūƎ�ċĚēĚŠŒƥǞē�ĚŠ�ĺĚĚĲƥ�ēĚ�
ŞîŒĚŕîîƑ�ƭ�ēîîƑ�ŠĿĚƥ�ūǄĚƑ�ĳĚŅŠĲūƑŞĚĚƑēȧ�'îŠ�ǅūƑēƥ�ēĚ�
ċĚēĚŠŒƥǞē�ǄĚƑŕĚŠĳē�ƥūƥ�ŞîǊĿŞîîŕ�ěěŠ�ŏîîƑ�Šîēîƥ�ƭ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�
ĳĚĳĚǄĚŠ�ĺĚĚĲƥȦ�~ŠƥǄîŠĳƥ�ƭ�ēĚ�ĿŠĲūƑŞîƥĿĚ�ŕîƥĚƑ�îŕƙŠūĳȧ�'îŠ�
ŒƑǞĳƥ�ƭ�ūƎ�ēîƥ�ŞūŞĚŠƥ�îŕƙŠūĳ�ĚĚŠ�ċĚēĚŠŒƥǞē�ǄîŠ�ǄĚĚƑƥĿĚŠ�
ēîĳĚŠȦ�

ǩȦ� ØĿŕƥ�ƭ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ċĿŠŠĚŠ�ēĚ�ċĚēĚŠŒƥǞē�ūŠƥċĿŠēĚŠȧ�'îŠ�ŞūĚƥ�
ƭ�ēîƥ�ċĿŠŠĚŠ�ēĚ�ċĚēĚŠŒƥǞē�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�îîŠ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ŞĚŕēĚŠȦ�
À�ŒƭŠƥ�ēîîƑǄūūƑ�ĚĚŠ�ēūūƑ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ǄĚƑƙƥƑĚŒƥ�ĲūƑŞƭŕĿĚƑ�
ĳĚċƑƭĿŒĚŠȦ

6 �ŕĳĚŞĚŠĚ� ūŠƙƭŞĚŠƥĚŠǄūūƑǅîîƑēĚŠ�qîŒĚŕîîƑēǞ



Artikel 5
Welke verplichtingen  
heeft de makelaar? 
ǧȦ� 'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ǄūĚƑƥ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ǕūƑĳǄƭŕēĿĳ�ĚŠ�ēĚƙŒƭŠēĿĳ�ƭĿƥȦ�

OǞɉċĚĺîƑƥĿĳƥ�ĺĿĚƑċǞ�ƭǅ�ċĚŕîŠĳĚŠȦ
ǨȦ� 'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ĺūƭēƥ�ƭ�ƑĚĳĚŕŞîƥĿĳ�ūƎ�ēĚ�ĺūūĳƥĚ�ǄîŠ�ēĚ�

ǄūƑēĚƑĿŠĳĚŠȦ�
ǩȦ� 'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�Ŀƙ�ǄĚƑƎŕĿČĺƥ�ǕǞŠ�îîŠƙƎƑîŒĚŕǞŒĺĚĿē�ǄūūƑ�ƙČĺîēĚ�

îĲēūĚŠēĚ�ƥĚ�ǄĚƑǕĚŒĚƑĚŠ�ĚŠ�ǄĚƑǕĚŒĚƑē�ƥĚ�ĺūƭēĚŠȦ�
ǪȦ� 'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ĺūƭēƥ�ǕĿČĺ�ċǞ�ēĚ�ǄĚƑǅĚƑŒĿŠĳ�ǄîŠ�

ƎĚƑƙūūŠƙĳĚĳĚǄĚŠƙ�îîŠ�ēĚ�ǅĚƥƥĚŕǞŒĚ�ċĚƎîŕĿŠĳĚŠȦ�
ǫȦ� 'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�Şîĳ�ŠĿĚƥ�ǄūūƑ�ēĚ�ǄĚƑŒūƎĚƑ�ěŠ�ŒūƎĚƑ�ǄîŠ�ĺĚƥǕĚŕĲēĚ�

ūċŏĚČƥ�ūƎƥƑĚēĚŠȦ�'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�Şîĳ�ūūŒ�ŠĿĚƥ�ǄūūƑ�ēĚ�ĺƭƭƑēĚƑ�
ĚŠ�ēĚ�ǄĚƑĺƭƭƑēĚƑ�ǄîŠ�ĺĚƥǕĚŕĲēĚ�ūċŏĚČƥ�ūƎƥƑĚēĚŠȦ�TŠ�ǕūɄŠ�ĳĚǄîŕ�
ŞūĚƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�Ǖū�ƙŠĚŕ�ŞūĳĚŕǞŒ�ŞĚƥ�ǕǞŠ�ūƎēƑîČĺƥĳĚǄĚƑƙ�
ūǄĚƑŕĚĳĳĚŠ�ĚŠ�ěěŠ�ǄîŠ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥĚŠ�ūƎƙČĺūƑƥĚŠ�ūĲ�ċĚĦĿŠēĿĳĚŠ�
ȳǕĿĚ�îƑƥĿŒĚŕ�ǧǫȴȦ

ǬȦ� 'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�Şîĳ�ŠĿĚƥ�ŠîŞĚŠƙ�ƭ�ĚĚŠ�ūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥ�ƙŕƭĿƥĚŠȡ�
ƥĚŠǕǞ�ƭ�ĺĿĚƑǄūūƑ�ĚĚŠ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒĚ�ǄūŕŞîČĺƥ�ĺĚĚĲƥ�ĳĚĳĚǄĚŠȦ�

Artikel 6
Welke verplichtingen heeft u? 
ǧȦ� À�ĳĚĚĲƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�îŕŕĚ�ĿŠĲūƑŞîƥĿĚ�ēĿĚ�ĺǞ�ŠūēĿĳ�ĺĚĚĲƥ�ūŞ�ēĚ�

ūƎēƑîČĺƥ�ƭĿƥ�ƥĚ�ǄūĚƑĚŠȦ�
ǨȦ� ¹ĚŠǕǞ�ƭ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�ĿĚƥƙ�îŠēĚƑƙ�îĲƙƎƑĚĚŒƥȡ�Şîĳ�ƭ�ĳĚĚŠ�

îČƥĿǄĿƥĚĿƥĚŠ�ūŠƥƎŕūūĿĚŠ�ēĿĚ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ċǞ�ĺĚƥ�ǄĚƑǄƭŕŕĚŠ�ǄîŠ�ǕǞŠ�
ūƎēƑîČĺƥ�ŒƭŠŠĚŠ�ĺĿŠēĚƑĚŠȦ�À�Şîĳ�ċǞǄūūƑċĚĚŕē�ĳĚĚŠ�ĳĚċƑƭĿŒ�
ŞîŒĚŠ�ǄîŠ�ĚĚŠ�îŠēĚƑĚ�ŞîŒĚŕîîƑȦ�

ǩȦ� À�ƙƥĚŕƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ĿŠ�ƙƥîîƥ�ǕǞŠ�ǄĚƑƎŕĿČĺƥĿŠĳĚŠ�ĿŠ�ĺĚƥ�ŒîēĚƑ�
ǄîŠ�ēĚ�ØØG¹�ĚŠ�ĚǄĚŠƥƭĚŕĚ�îŠēĚƑĚ�ǅĚƥƥĚŕǞŒĚ�ǄĚƑƎŕĿČĺƥĿŠĳĚŠ�ƥĚ�
ǄĚƑǄƭŕŕĚŠȦ

ǪȦ� �ŕƙ�ƭǅ�ƎîŠē�ūĲ�ƎĚƑČĚĚŕ�ǄĚƑŒūČĺƥ�Ŀƙ�ĚŠ�ēĚ�ŒūƎĚƑ�ĚĚŠ�ċĚƑūĚƎ�
ēūĚƥ�ūƎ�ĚĚŠ�ūŠƥċĿŠēĚŠēĚ�ūĲ�ūƎƙČĺūƑƥĚŠēĚ�ǄūūƑǅîîƑēĚ�ĿŠ�
ēĚ�ŒūūƎūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥ�ūĲ�ūƎ�ūŠƥċĿŠēĿŠĳ�ċĿŠŠĚŠ�ēĚ�ǅĚƥƥĚŕǞŒĚ�
ċĚēĚŠŒƥǞēȡ�ŞūĚƥ�ƭ�ēĿƥ�ēĿƑĚČƥ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�îîŠ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�
ŞĚŕēĚŠȦ
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Artikel 7
Welke werkzaamheden voert  
de makelaar uit? 
ǧȦ� 'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ǄūĚƑƥ�ǄūūƑ�ĺĚƥ�îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠ�ŕūūŠ�ēĚ�

ǅĚƑŒǕîîŞĺĚēĚŠ�ƭĿƥ�ēĿĚ�ŠūēĿĳ�ǕǞŠ�ǄūūƑ�ēĚ�ǄĚƑǄƭŕŕĿŠĳ�ǄîŠ�ēĚ�
ūƎēƑîČĺƥȦ�'Ě�ūƎēƑîČĺƥ�ċĚƥƑĚĲƥ�ūĲǅĚŕ�ċĚŞĿēēĚŕĿŠĳ�ūĲǅĚŕ�ƥîǊĚƑĚŠ�
ūĲǅĚŕ�ĺĚƥ�ǄĚƑƑĿČĺƥĚŠ�ǄîŠ�îŠēĚƑĚ�ēĿĚŠƙƥǄĚƑŕĚŠĿŠĳȦ

ǨȦ� �ŕŕĚ�ǄūūƑ�ĺĚƥ�ŕūūŠ�îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠ�ǅĚƑŒǕîîŞĺĚēĚŠ�ǅūƑēĚŠ�
ēƭĿēĚŕǞŒȡ�ċĚĳƑǞƎĚŕǞŒ�ĚŠ�Ǖū�ČūŠČƑĚĚƥ�îŕƙ�ƑĚēĚŕǞŒĚƑǅǞƙ�ŞūĳĚŕǞŒ�
ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�ǄîƙƥĳĚŕĚĳēȦ�

ǩȦ� �ŕƙ�ƙƎƑîŒĚ�Ŀƙ�ǄîŠ�ĚĚŠ�ūƎēƑîČĺƥ�ƥūƥ�ċĚŞĿēēĚŕĿŠĳȡ�ūŞǄîƥ�ēĚ�
ūƎēƑîČĺƥ�îŕƥǞē�ēĚ�ǄūŕĳĚŠēĚ�ǅĚƑŒǕîîŞĺĚēĚŠȠ

� ȹ� ĺĚƥ�ċĚūūƑēĚŕĚŠ�ǄîŠ�ēĚ�ǅîîƑēĚ�ǄîŠ�ēĚ�ūŠƑūĚƑĚŠēĚ�ǕîîŒȫ
� ȹ� �ĺĚƥ�ĳĚǄĚŠ�ǄîŠ�îēǄĿĚƙ�ūǄĚƑ�ȳĺĚƥ�ǄūĚƑĚŠ�ǄîŠȴ�ēĚ�

ūŠēĚƑĺîŠēĚŕĿŠĳĚŠȫ
� ȹ� ĺĚƥ�ǄūĚƑĚŠ�ǄîŠ�ūŠēĚƑĺîŠēĚŕĿŠĳĚŠȦ
ǪȦ� ¹ĚŠǕǞ�ƭĿƥēƑƭŒŒĚŕǞŒ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�îŠēĚƑƙ�ūǄĚƑĚĚŠĳĚŒūŞĚŠ�ūŞǄîƥ�

ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ƥūƥ�ċĚŞĿēēĚŕĿŠĳ�ēîîƑŠîîƙƥ�ƥĚŠ�ŞĿŠƙƥĚ�ēĚ�ǄūŕĳĚŠēĚ�
ǅĚƑŒǕîîŞĺĚēĚŠȠ

� ȹ� �ĺĚƥ�ƭĿƥǄūĚƑĚŠ�ǄîŠ�ēĚ�ċĚŠūēĿĳēĚ�ƎƑūŞūƥĿūŠĚŕĚ�îČƥĿǄĿƥĚĿƥĚŠ�ĚŠ�
ĺĚƥ�ǄĚƑǕūƑĳĚŠ�ǄîŠ�ĺĚƥ�ċĚŠūēĿĳēĚ�ƎƑūŞūƥĿĚŞîƥĚƑĿîîŕȫ

� ȹ� �TŠĲūƑŞîƥĿĚ�ǄĚƑǕîŞĚŕĚŠ�ĚŠ�ūƎǄƑîĳĚŠ�ūǄĚƑ�ŏƭƑĿēĿƙČĺĚȡ�ǛƙČîŕĚȡ�
ċūƭǅŒƭŠēĿĳĚ�ĚŠ�îŠēĚƑĚ�ǄîŠ�ċĚŕîŠĳ�ǕǞŠēĚ�îƙƎĚČƥĚŠ�
ċĚƥƑĚĲĲĚŠēĚ�ēĚ�ūŠƑūĚƑĚŠēĚ�ǕîîŒ�ĚŠ�ĺĿĚƑūǄĚƑ�Ǖū�ŠūēĿĳ�
ĿŠĲūƑŞĚƑĚŠȫ

� ȹ� �ĺĚƥ�ĺĚŕƎĚŠ�ċǞ�ĺĚƥ�ǄĚƑŒƑǞĳĚŠ�ǄîŠ�ĚĚŠ�ĚŠĚƑĳĿĚŕîċĚŕ�ūĲ�
ĚŠĚƑĳĿĚƎƑĚƙƥîƥĿĚČĚƑƥĿǛČîîƥȫ

� ȹ� ĺĚƥ�ǄĚƑǕūƑĳĚŠ�ĚŠ�ċĚĳĚŕĚĿēĚŠ�ǄîŠ�ċĚǕĿČĺƥĿĳĿŠĳĚŠȫ�
� ȹ� �îēǄĿĚƙ�ĳĚǄĚŠ�ūǄĚƑ�ĚŠ�ĺĚƥ�ūƎƙƥĚŕŕĚŠ�ǄîŠ� 

ēĚ�ȳŒūūƎȹ�ūĲ�ĺƭƭƑȴūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥȫ
� ȹ� �ĺĚƥ�ċĚĳĚŕĚĿēĚŠ�ċǞ�ēĚ�îĲǅĿŒŒĚŕĿŠĳ�ǄîŠ�ēĚ�ȳǄĚƑȴŒūūƎ� 

ĚŠ�ȳǄĚƑȴĺƭƭƑȦ�
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Artikel 8
Welke bijzondere regels  
gelden bij een taxatie? 
ǧȦ� /ĚŠ�ƥîǊîƥĿĚ�ǄîŠ�ĚĚŠ�ūŠƑūĚƑĚŠēĚ�ǕîîŒ�Ŀƙ�ĺĚƥ�ƙČĺîƥƥĚŠ�ǄîŠ�ēĚ�

ŞîƑŒƥǅîîƑēĚ�ĚŠ�ĺĚƥ�ĿŠ�ĚĚŠ�ĳîŠĳċîîƑ�ŞūēĚŕƑîƎƎūƑƥ�ǄîƙƥŕĚĳĳĚŠ�
ǄîŠ�ēĿĚ�ǅîîƑēĚȦ�À�ŒƭŠƥ�ĚĚŠ�ƥîǊîƥĿĚ�ċǞǄūūƑċĚĚŕē�ŠūēĿĳ�ĺĚċċĚŠ�
ǄūūƑ�ĺĚƥ�îîŠǄƑîĳĚŠ�ǄîŠ�ĚĚŠ�ĺǋƎūƥĺĚĚŒȦ�

ǨȦ� /ĚŠ�ƥîǊîƥĿĚ�ǅūƑēƥ�ēūūƑ�ĚĚŠ�ĳĚƑĚĳĿƙƥƑĚĚƑēĚ�ƥîǊîƥĚƭƑ�ĿŠ�ƎĚƑƙūūŠ�
ǄĚƑƑĿČĺƥȦ��îŠ�ĚĚŠ�ƥîǊîƥĿĚƑîƎƎūƑƥ�ŞūĚƥ�ĿŠ�ĺĚƥ�ĚČūŠūŞĿƙČĺ�ĚŠ�
ŞîîƥƙČĺîƎƎĚŕǞŒ�ǄĚƑŒĚĚƑ�ǄĚƑƥƑūƭǅĚŠ�ūŠƥŕĚĚŠē�ŒƭŠŠĚŠ�ǅūƑēĚŠȦ�
/ĚŠ�ƥîǊîƥĿĚ�Ŀƙ�ēƭƙ�ǅĚǕĚŠŕǞŒ�îŠēĚƑƙ�ēîŠ�ĚĚŠ�ēūūƑ�ĚĚŠ�ŞîŒĚŕîîƑ�
îĲĳĚĳĚǄĚŠ�ǅîîƑēĚċĚƎîŕĿŠĳ�Ǖūîŕƙ�ċĚēūĚŕē�ĿŠ�îƑƥĿŒĚŕ�ǭȦ�

ǩȦ� OĚƥ�ƥîǊîƥĿĚƑîƎƎūƑƥ�ċĚǄîƥ�ĺĚƥ�ēūĚŕ�ǅîîƑǄūūƑ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�Ŀƙ�
ǄĚƑƙƥƑĚŒƥȦ�OĚƥ�ƥîǊîƥĿĚƑîƎƎūƑƥ�Ŀƙ�ŠĿĚƥ�ċĚēūĚŕē�ūŞ�ĳĚċƑƭĿŒƥ�ƥĚ�
ǅūƑēĚŠ�ǄūūƑ�îŠēĚƑĚ�ēūĚŕĚĿŠēĚŠȦ�

ǪȦ� �ŕƙ�ċǞ�ĚĚŠ�ūƎēƑîČĺƥ�ŞĚĚƑēĚƑĚ�ƥîǊîƥĚƭƑƙ�ǕǞŠ�ċĚƥƑūŒŒĚŠȡ�ēîŠ�
ŞîŒĚŠ�ǕǞ�ĳĚǕîŞĚŠŕǞŒ�ĚĚŠ�ƥîǊîƥĿĚƑîƎƎūƑƥȦ��ŕƙ�ǕǞ�ĺĚƥ�ŠĿĚƥ�
ĚĚŠƙ�ǅūƑēĚŠ�ūǄĚƑ�ēĚ�ĿŠĺūƭē�ǄîŠ�ĺĚƥ�ƥîǊîƥĿĚƑîƎƎūƑƥȡ�ēîŠ�
ƥƑĚēĚŠ�ǕǞ�ŞĚƥ�ƭ�ĿŠ�ūǄĚƑŕĚĳȦ��ĲĺîŠŒĚŕǞŒ�ǄîŠ�ēĚ�ĳĚŞîîŒƥĚ�
îĲƙƎƑîŒĚŠ�ŒƭŠŠĚŠ�ǕǞ�ĚĚŠ�ĚǊƥƑî�ƥîǊîƥĚƭƑ�ĿŠƙČĺîŒĚŕĚŠ�ūŞ�ƥūƥ�ĚĚŠ�
ƥîǊîƥĿĚƑîƎƎūƑƥ�ƥĚ�ŒūŞĚŠ�ūĲ�ċƑĚŠĳĚŠ�ǕǞ�ĚĚŠ�ƥîǊîƥĿĚƑîƎƎūƑƥ�ƭĿƥ�
ǅîîƑĿŠ�ǕǞ�ĺƭŠ�ĚĿĳĚŠ�ċĚǄĿŠēĿŠĳĚŠ�ǅĚĚƑĳĚǄĚŠȦ�

ǫȦ� TŠēĿĚŠ�ŞĚĚƑēĚƑĚ�ƥîǊîƥĚƭƑƙ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ĺĚċċĚŠ�ƭĿƥĳĚǄūĚƑēȡ�
ūŠƥǄîŠĳƥ�ƭ�ǄîŠ�ĿĚēĚƑ�ǄîŠ�ĺĚŠ�ĚĚŠ�ƑĚŒĚŠĿŠĳ�ǄūūƑ�ĺƭŠ�ŕūūŠ�ĚŠ�
ŒūƙƥĚŠȡ�ƥĚŠǕǞ�ƭ�ĺĿĚƑūǄĚƑ�îŠēĚƑĚ�îĲƙƎƑîŒĚŠ�ĺĚĚĲƥ�ĳĚŞîîŒƥȦ�
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Artikel 9
Wanneer heeft de makelaar  
de opdracht vervuld? 
ǧȦ� ¹ĚŠǕǞ�ƭ�ĿĚƥƙ�îŠēĚƑƙ�ĺĚĚĲƥ�îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠ�ĳĚŕēƥ�ĺĚƥ�ǄūŕĳĚŠēĚȠ�
� ȹ� �'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ĺĚĚĲƥ�ǕǞŠ�ūƎēƑîČĺƥ�ǄĚƑǄƭŕēȡ�ǕūēƑî�ēĚ�

îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠ�ƎƑĚƙƥîƥĿĚ�Ŀƙ�ĳĚŕĚǄĚƑēȦ�
� ȹ� ��Ǟ�ĚĚŠ�ūƎēƑîČĺƥ�ƥūƥ�ċĚŞĿēēĚŕĿŠĳ�Ŀƙ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ǄĚƑǄƭŕē�

îŕƙ�ēĚ�ŒūūƎȹ�ūĲ�ĺƭƭƑūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥ�ēūūƑ�ċĚĿēĚ�ƎîƑƥǞĚŠ�
Ŀƙ�ūŠēĚƑƥĚŒĚŠēȦ�'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ŞūĚƥ�ƭ�ēîŠ�Šūĳ�ǅĚŕ�ċǞ�ēĚ�
îĲǅĿŒŒĚŕĿŠĳ�ċĚĳĚŕĚĿēĚŠȦ�

� ȹ� �/ĚŠ�ūƎēƑîČĺƥ�ƥūƥ�ċĚŞĿēēĚŕĿŠĳ�Ŀƙ�ūūŒ�ǄĚƑǄƭŕē�îŕƙ�ƥǞēĚŠƙ�ēĚ�
ŕūūƎƥǞē�ǄîŠ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ĚĚŠ�ŒūūƎȹ�ūĲ�ĺƭƭƑūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥ�
ƥūƥ�ƙƥîŠē�ŒūŞƥ�ēĿĚ�ŠĿĚƥ�ĺĚƥ�ĳĚǄūŕĳ�Ŀƙ�ǄîŠ�ēūūƑ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�
ǄĚƑŕĚĚŠēĚ�ēĿĚŠƙƥĚŠȦ��ŕƙ�ƭ�îŕƙ�ŒūƎĚƑ�ūĲ�îŕƙ�ĺƭƭƑēĚƑ�ūƎēƑîČĺƥ�
ĺĚĚĲƥ�ĳĚĳĚǄĚŠ�ĚŠ�ƭ�ĿĚƥƙ�ŒūūƎƥ�ūĲ�ĺƭƭƑƥ�ċƭĿƥĚŠ�ĺĚƥ�ĳĚċĿĚē�
ǅîîƑūƎ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ċĚƥƑĚŒŒĿŠĳ�ĺĚĚĲƥȡ�ēîŠ�Ŀƙ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ� 
ŠĿĚƥ�ǄĚƑǄƭŕēȦ�

ǨȦ� �Ǟ�ŒūūƎȹ�ūĲ�ĺƭƭƑūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥĚŠ�ǅîîƑĿŠ�ūƎƙČĺūƑƥĚŠēĚ�ūĲ�
ūŠƥċĿŠēĚŠēĚ�ǄūūƑǅîîƑēĚŠ�ƙƥîîŠ�ȳēĚ�ǅĚƥƥĚŕǞŒĚ�ċĚēĚŠŒƥǞē�
ēîîƑūŠēĚƑ�ċĚĳƑĚƎĚŠȴȡ�Ŀƙ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�Ǝîƙ�ǄĚƑǄƭŕē�îŕƙ�ēĚ�
ūƎƙČĺūƑƥĚŠēĚ�ǄūūƑǅîîƑēĚŠ�ǕǞŠ�ǄĚƑǄƭŕē�ĚŠ�ƎîƑƥǞĚŠ�ĳĚĚŠ�
ċĚƑūĚƎ�ŞĚĚƑ�ŒƭŠŠĚŠ�ēūĚŠ�ūƎ�ĚĚŠ�ūŠƥċĿŠēĚŠēĚ�ǄūūƑǅîîƑēĚȦ�
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Artikel 10
Hoe wordt het loon berekend?
ǧȦ� À�ƙƎƑĚĚŒƥ�ŞĚƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ǄūūƑîĲ�îĲ�ĺūĚ�ĺĚƥ�ŕūūŠ�ǅūƑēƥ�

ċĚƑĚŒĚŠēȦ�Hîîƥ�ĺĚƥ�ċǞǄūūƑċĚĚŕē�ūŞ�ĚĚŠ�ƎĚƑČĚŠƥîĳĚ�ǄîŠ�ēĚ�
ŒūūƎƙūŞȡ�ĚĚŠ�Ǆîƙƥ�ƥūƥîîŕċĚēƑîĳ�ūĲ�ūŞ�ƭƭƑŕūūŠȧ�'Ŀƥ�ŕĚĳƥ�ƭ�Ǆîƙƥ�
ĿŠ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥȦ

ǨȦ� ¹ĚŠǕǞ�îŠēĚƑƙ�Ŀƙ�îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠ�Ŀƙ�ēĚ�ŒūūƎƙūŞ�ĺĚƥ�ċĚēƑîĳ�ēîƥ�
ēĚ�ŒūƎĚƑ�îîŠ�ǄĚƑŒūƎĚƑ�ŞūĚƥ�ċĚƥîŕĚŠȦ�'Ŀƥ�ċĚēƑîĳ�Ŀƙ�ĚǊČŕƭƙĿĚĲ�
ēĚ�ŒūƙƥĚŠ�ǄūūƑ�ēĚ�ūǄĚƑēƑîČĺƥȡ�Ǖūîŕƙ�ūǄĚƑēƑîČĺƥƙċĚŕîƙƥĿŠĳȡ�
ŠūƥîƑĿƙŒūƙƥĚŠ�ĚŠ�ŒîēîƙƥƑîŕĚ�ƑĚČĺƥĚŠȦ

ǩȦ� �×ūūƑ�ŞĚĚƑ�ċǞǕūŠēĚƑĚ�ĳĚǄîŕŕĚŠ�ǕǞŠ�ǄîîŒ�îîŠǄƭŕŕĚŠēĚ�îĲƙƎƑîŒĚŠ�
ŠūēĿĳȦ�¹ĚŠǕǞ�îŠēĚƑƙ�îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠ�ǅūƑēƥ�ūŠēĚƑ�ŒūūƎƙūŞ�
ǄĚƑƙƥîîŠȠ�

� ��ŕƙ�ūǄĚƑ�ēĚ�ŒūūƎƙūŞ��¹Ø�Ŀƙ�ǄĚƑƙČĺƭŕēĿĳēȠ�ĺĚƥ�ċĚēƑîĳ� 
ĿŠČŕƭƙĿĚĲ��¹ØȦ�

� ��Ǟ�ŠĿĚƭǅċūƭǅȠ�ēĚ�ŒūūƎȹ�ĚŠ�îîŠŠĚĚŞƙūŞ�ƥĚǕîŞĚŠȡ� 
ĿŠČŕƭƙĿĚĲ��¹ØȦ�

� ��Ǟ�ĚƑĲƎîČĺƥ�ĚŠȬūĲ�ūƎƙƥîŕȠ�ĺĚƥ�ċĚēƑîĳ�ēîƥ�ŒūƎĚƑ�ĚŠ�ǄĚƑŒūƎĚƑ�
ūǄĚƑĚĚŠŒūŞĚŠȡ�ǄĚƑŞĚĚƑēĚƑē�ŞĚƥ�ĚĚŠ�ċĚēƑîĳ�ĳĚŕǞŒ�îîŠ�ĺĚƥ�
ƥĿĚŠǄūƭē�ǄîŠ�ēĚ�ƎĚƑĿūēĿĚŒĚ�ǄĚƑĳūĚēĿŠĳ�ūƎ�ŏîîƑċîƙĿƙȦ�

ǪȦ� �ŕƙ�ĺĚƥ�ŕūūŠ�ūǄĚƑ�ēĚ�ĺƭƭƑƙūŞ�ǅūƑēƥ�ċĚƑĚŒĚŠēȡ�ǅūƑēƥ�ūŠēĚƑ�
ĺƭƭƑƙūŞ�ǄĚƑƙƥîîŠȠ�ĺĚƥ�ċĚēƑîĳ�ēîƥ�ēĚ�ĺƭƭƑēĚƑ�ƎĚƑ�ŞîîŠē�îîŠ�
ĺƭƭƑ�ċĚƥîîŕƥ�ȳĿŠČŕƭƙĿĚĲ�ĚǄĚŠƥƭĚĚŕ�ŞĚĚȹǄĚƑĺƭƭƑēĚ�ƑūĚƑĚŠēĚ�
ǕîŒĚŠȴȦ�À�ċĚƥîîŕƥ�ĺĚƥ�ŕūūŠ�ēîŠ�ūǄĚƑ�ĚĚŠ�ċĚēƑîĳ�ǄîŠ�ǧǨ�Ǌ�ēĚ�
ŞîîŠēĺƭƭƑȦ�/ǄĚŠƥƭĚŕĚ�ŒūƑƥĿŠĳĚŠ�ūƎ�ēĚ�ĺƭƭƑƎƑǞƙ�ƥĚŕŕĚŠ�ŠĿĚƥ�ŞĚĚ�
ċǞ�ēĚ�ċĚƑĚŒĚŠĿŠĳ�ǄîŠ�ĺĚƥ�ŕūūŠȦ�'Ŀƥ�ĳĚŕēƥ�ƥĚŠǕǞ�ƭ�ĿĚƥƙ�îŠēĚƑƙ�
ĺĚĚĲƥ�îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠȦ�

ǫȦ� OĚƥ�ŕūūŠ�ǄūūƑ�ĚĚŠ�ƥîǊîƥĿĚ�Şîĳ�ŠĿĚƥ�îĲĺîŠŒĚŕǞŒ�ǕǞŠ�ǄîŠ�ēĚ�
ĺūūĳƥĚ�ǄîŠ�ēĚ�ĳĚƥîǊĚĚƑēĚ�ȳŞîƑŒƥȴǅîîƑēĚȦ�
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Artikel 11
Welke kosten brengt de makelaar  
in rekening? 
sîîƙƥ�ŕūūŠ�ŒîŠ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ūūŒ�ŒūƙƥĚŠ�ĿŠ�ƑĚŒĚŠĿŠĳ�ċƑĚŠĳĚŠȡ�
ċǞǄūūƑċĚĚŕē�ǄūūƑ�îēǄĚƑƥĚŠƥĿĚƙȦ�OǞ�ċƑĚŠĳƥ�ēĿĚ�ŒūƙƥĚŠ�îŕŕĚĚŠ�ĿŠ�ƑĚŒĚŠĿŠĳ�
îŕƙ�ƭ�ĺĿĚƑŞĚĚ�ǄūūƑîĲ�ĺĚĚĲƥ�ĿŠĳĚƙƥĚŞēȦ�HĚŞîîŒƥĚ�îĲƙƎƑîŒĚŠ�ǅūƑēĚŠ�
ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�ǄîƙƥĳĚŕĚĳēȦ�

Artikel 12
Wanneer heeft de makelaar recht  
op het loon en gemaakte kosten? 
ǧȦ� ¹ĚŠǕǞ�îŠēĚƑƙ�îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠȠ
� îȦ���ĺĚĚĲƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�Ǝîƙ�ƑĚČĺƥ�ūƎ�ŕūūŠ�îŕƙ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�Ŀƙ�

ǄĚƑǄƭŕēȦ�'Ě�ŒūƙƥĚŠ�ċĚƥîîŕƥ�ƭ�Šîēîƥ�ǕĚ�ēūūƑ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ǕǞŠ�
ĳĚŞîîŒƥȦ�

� ċȦ���ċĚƥîîŕƥ�ƭ�ċǞ�ĚĚŠ�ċĚŞĿēēĚŕĿŠĳƙūƎēƑîČĺƥ�ǄūūƑ�ǄĚƑŒūūƎ�ūĲ�ŒūūƎ�
ĺĚƥ�ŕūūŠ�Ǝîƙ�ƥǞēĚŠƙ�ēĚ�ĚĿĳĚŠēūŞƙūǄĚƑēƑîČĺƥ�ċǞ�ēĚ�ŠūƥîƑĿƙȦ

� ČȦ���ĺūĚĲƥ�ƭ�ĳĚĚŠ�ƑĚŠƥĚ�ƥĚ�ċĚƥîŕĚŠ�ūǄĚƑ�ēĚ�ƎĚƑĿūēĚ�ƥƭƙƙĚŠ�ĺĚƥ�
ǄĚƑǄƭŕē�ǕǞŠ�ǄîŠ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ĚŠ�ēĚ�ŏƭƑĿēĿƙČĺĚ�ŕĚǄĚƑĿŠĳȦ�

ǨȦ� ×ūūƑēîƥ�ƭ�ŞūĚƥ�ċĚƥîŕĚŠ�ƙƥƭƭƑƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ƭ�ĚĚŠ�
ĳĚƙƎĚČĿǛČĚĚƑēĚ�ĲîČƥƭƭƑ�ŞĚƥ�ĚĚŠ�ƑĚēĚŕǞŒĚ�ċĚƥîŕĿŠĳƙƥĚƑŞǞŠȦ

ǩȦ� Tƙ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ǄĚƑƙƥƑĚŒƥ�ēūūƑ�ŞĚĚƑ�ēîŠ�ěěŠ�ƎĚƑƙūūŠȧ�'îŠ�Ŀƙ�
ĿĚēĚƑ�ǄîŠ�ƭ�ĺūūĲēĚŕǞŒ�îîŠƙƎƑîŒĚŕǞŒ�ǄūūƑ�ĺĚƥ�ċĚƥîŕĚŠ�ǄîŠ�ĺĚƥ�
ŕūūŠ�ĚŠ�ēĚ�ŒūƙƥĚŠȦ�

14 �ŕĳĚŞĚŠĚ� ūŠƙƭŞĚŠƥĚŠǄūūƑǅîîƑēĚŠ�qîŒĚŕîîƑēǞ



Artikel 13
Wat doet de makelaar als  
u niet op tijd betaalt? 
ǧȦ� �ŕƙ�ƭ�ŠĿĚƥ�ūƎ�ƥǞē�ċĚƥîîŕƥȡ�ƙƥƭƭƑƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ĚĚŠ�

ċĚƥîŕĿŠĳƙĺĚƑĿŠŠĚƑĿŠĳȦ�À�ŒƑǞĳƥ�ēîŠ�ēĚ�ĳĚŕĚĳĚŠĺĚĿē�ūŞ�îŕƙŠūĳ�
ċĿŠŠĚŠ�ƥǅĚĚ�ǅĚŒĚŠ�Šî�ūŠƥǄîŠĳƙƥ�ǄîŠ�ēĚ�ĺĚƑĿŠŠĚƑĿŠĳ�ƥĚ�ċĚƥîŕĚŠȦ�

ǨȦ� �Ěƥîîŕƥ�ƭ�ŠĿĚƥ�ċĿŠŠĚŠ�ēĚǕĚ�ƥǅĚĚ�ǅĚŒĚŠȧ�'îŠ�ċĚŠƥ�ƭ�ĿŠ�ǄĚƑǕƭĿŞ�
ĚŠ�Şîĳ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ēĚ�ǅĚƥƥĚŕǞŒĚ�ƑĚŠƥĚ�ĿŠ�ƑĚŒĚŠĿŠĳ�ċƑĚŠĳĚŠȦ�

ǩȦ� sî�ēĚ�ĳĚŠūĚŞēĚ�ƥǅĚĚ�ǅĚŒĚŠ�Şîĳ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ĺĚƥ�
ūƎĚŠƙƥîîŠēĚ�ċĚēƑîĳ�ȳŕîƥĚŠȴ�ĿŠǄūƑēĚƑĚŠȦ�'Ě�ŒūƙƥĚŠ�ĺĿĚƑǄîŠ�
ȳċǞǄūūƑċĚĚŕē�ĿŠČîƙƙūŒūƙƥĚŠȴ�ǕǞŠ�ēîŠ�ǄūūƑ�ƭǅ�ƑĚŒĚŠĿŠĳȡ�ƥĚŠǕǞ�
ēĚ�ƑĚČĺƥĚƑ�ūĲ�ĳĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚ�îŠēĚƑƙ�ċĚƙŕĿƙƥȦ�/Ƒ�ǕǞŠ�ǅĚŕ�
ǅĚƥƥĚŕǞŒĚ�ĳƑĚŠǕĚŠ�îîŠ�ēĚ�ĺūūĳƥĚ�ǄîŠ�ēĚǕĚ�ŒūƙƥĚŠȦ

Artikel 14
Kunt u de opdracht intrekken? 
ǧȦ� À�Şîĳ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�îŕƥǞē�ĿŠƥƑĚŒŒĚŠȡ�ċǞ�ǄūūƑŒĚƭƑ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒȦ�

OĿĚƑċǞ�ĳĚŕēƥ�ĳĚĚŠ�ūƎǕĚĳƥĚƑŞǞŠȦ�
ǨȦ� Tƙ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ēūūƑ�ƥǅĚĚ�ūĲ�ŞĚĚƑ�ƎĚƑƙūŠĚŠ�ǄĚƑƙƥƑĚŒƥȧ�'îŠ�ŒîŠ�

ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ūūŒ�îŕŕĚĚŠ�ēūūƑ�ēĚǕĚ�ūƎēƑîČĺƥĳĚǄĚƑƙ�ĳĚǕîŞĚŠŕǞŒ�
ǅūƑēĚŠ�ĿŠĳĚƥƑūŒŒĚŠȦ�

ǩȦ� 'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ĺĚĚĲƥ�ċǞ�ĿŠƥƑĚŒŒĿŠĳ�ƑĚČĺƥ�ūƎ�ǄĚƑĳūĚēĿŠĳ�ǄîŠ�ēĚ�
îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠ�ŒūƙƥĚŠȡ�ǄūūƑ�ǕūǄĚƑ�ēĿĚ�ǕǞŠ�ĳĚŞîîŒƥȦ�'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�
ĺĚĚĲƥ�ĳĚĚŠ�ƑĚČĺƥ�ūƎ�ĚĚŠ�ēĚĚŕ�ǄîŠ�ĺĚƥ�ŕūūŠȡ�ƥĚŠǕǞ�ĿŠ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�
ĿĚƥƙ�îŠēĚƑƙ�Ŀƙ�îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠ�ūĲ�ēîƥ�ǄūūƑƥǄŕūĚĿƥ�ƭĿƥ�îƑƥĿŒĚŕ�ǧǯȦ�

ǪȦ� À�ċĚŠƥ�ŠĿĚƥ�ǄĚƑƎŕĿČĺƥ�ūŞ�ĚǄĚŠƥƭĚŕĚ�ƙČĺîēĚ�ƥĚ�ǄĚƑĳūĚēĚŠ�ēĿĚ�ēĚ�
ŞîŒĚŕîîƑ�ēūūƑ�ēĚ�ĿŠƥƑĚŒŒĿŠĳ�ŕǞēƥȦ�
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Artikel 15
Kan de makelaar de opdracht 
teruggeven? 
ǧȦ� 'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ŒîŠ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�îŕŕĚĚŠ�ƥĚƑƭĳĳĚǄĚŠ�îŕƙ�ĺǞ�ēîîƑ�

ĳĚǅĿČĺƥĿĳĚ�ƑĚēĚŠĚŠ�ǄūūƑ�ĺĚĚĲƥȦ�/ĚŠ�ĳĚǅĿČĺƥĿĳĚ�ƑĚēĚŠ�Ŀƙ�ĿŠ�ĿĚēĚƑ�
ĳĚǄîŕȠ�

� ȹ� �ØîŠŠĚĚƑ�ĚĚŠ�ŞîŒĚŕîîƑ�îŠēĚƑƙ�ǄūūƑ�ǕūǅĚŕ�ŒūƎĚƑ�îŕƙ� 
ǄĚƑŒūƎĚƑ�ȳūĲ�ǄūūƑ�ǕūǅĚŕ�ĺƭƭƑēĚƑ�îŕƙ�ǄĚƑĺƭƭƑēĚƑȴ�Ǖūƭ�ǅĚƑŒĚŠ�
ȳǕĿĚ�îƑƥĿŒĚŕ�ǫ�ŕĿē�ǫȴȫ�ūĲ

� ȹ� �/ĚŠ�ĚƑŠƙƥĿĳĚ�ǄĚƑƙƥūƑĿŠĳ�ǄîŠ�ēĚ�ƑĚŕîƥĿĚ�ƥƭƙƙĚŠ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ� 
ĚŠ�ƭȦ�

� 'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ĳĚĚĲƥ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�îîŠ�îŕƙ�ĺǞ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ƥĚƑƭĳĳĚĚĲƥȦ�
ǨȦ� À�ĺūĚĲƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ĳĚĚŠ�ŕūūŠ�ƥĚ�ċĚƥîŕĚŠ�îŕƙ�ĺǞ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�

ƥĚƑƭĳĳĚĚĲƥȦ�'îƥ�ŒîŠ�îŠēĚƑƙ�ǕǞŠ�îŕƙ�îƑƥĿŒĚŕ�ǧǯ�ǄîŠ�ƥūĚƎîƙƙĿŠĳ�ĿƙȦ�
HĚŞîîŒƥĚ�ŒūƙƥĚŠ�ȳǄūūƑ�ǕūǄĚƑ�îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠȴ�ŞūĚƥ�ƭ�ǅĚŕ�ċĚƥîŕĚŠȡ�
ƥĚŠǕǞ�ēĿƥ�ūŠƑĚēĚŕǞŒ�ĿƙȦ�

Artikel 16
Wat gebeurt er als een tot 
stand gekomen koop- of 
huurovereenkomst niet tot 
uitvoering komt? 
OĚƥ�ŒîŠ�ǕǞŠ�ēîƥ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ƥūƥ�ċĚŞĿēēĚŕĿŠĳ�Ŀƙ�ǄĚƑǄƭŕēȡ�ēĚ�ŒūūƎȹ�ūĲ�
ĺƭƭƑūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥ�Ŀƙ�ĳĚƥĚŒĚŠē�ĚŠ�ūƎƙČĺūƑƥĚŠēĚ�ĚŠ�ūŠƥċĿŠēĚŠēĚ�
ǄūūƑǅîîƑēĚŠ�ȳĿŠČŕƭƙĿĚĲ�ēĚ�ǅĚƥƥĚŕǞŒĚ�ċĚēĚŠŒƥǞēȴ�ǕǞŠ�ƭĿƥĳĚǅĚƑŒƥȦ�qîîƑ�
îŕƙ�ĚĚŠ�ǄîŠ�ēĚ�ƎîƑƥǞĚŠ�ŠĿĚƥ�ŞĚĚǅĚƑŒƥ�îîŠ�ēĚ�ƭĿƥǄūĚƑĿŠĳȡ�ƑĚƙƭŕƥĚĚƑƥ�ēĚ
ŒūūƎȹ�ūĲ�ĺƭƭƑūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥ�ƥūČĺ�ŠĿĚƥ�ĿŠ�ĚĚŠ�ēîîēǅĚƑŒĚŕǞŒĚ�ūǄĚƑēƑîČĺƥ�
ūĲ�ȳĿŠ�ĳĚǄîŕ�ǄîŠ�ĺƭƭƑȴ�ċĚǅūŠĿŠĳ�ǄîŠ�ēĚ�ǄĚƑĺƭƭƑēĚ�ǅūŠĿŠĳȦ�TŠ�ǕūɄŠ�ĳĚǄîŕ�
ĺĚĚĲƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ƑĚČĺƥ�ūƎ�ĺĚƥ�îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠ�ŕūūŠȡ�ƥĚŠǕǞ�ƭ�îîŠŠĚŞĚŕǞŒ�
ŞîîŒƥ�ēîƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ƥĚŒūƑƥ�Ŀƙ�ĳĚƙČĺūƥĚŠ�ĚŠ�ēîƥ�ēîîƑēūūƑ�ēĚ�ŒūūƎȹ�
ūĲ�ĺƭƭƑūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥ�ŠĿĚƥ�ƥūƥ�ƭĿƥǄūĚƑĿŠĳ�ŒūŞƥȦ
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Artikel 17
Wat gebeurt er als de onroerende 
zaak aan een van de eigenaren, 
de partner of een derde wordt 
toebedeeld? 
TŠ�ƙūŞŞĿĳĚ�ĳĚǄîŕŕĚŠ�ǅūƑēƥ�ĚĚŠ�ǅūŠĿŠĳ�ȳūĲ�îŠēĚƑ�ūċŏĚČƥȴ�ƥūĚċĚēĚĚŕē�
îîŠ�ĚĚŠ�ǄîŠ�ēĚ�ĚĿĳĚŠîƑĚŠȡ�ēĚ�ĚČĺƥĳĚŠūūƥ�ūĲ�ƎîƑƥŠĚƑ�ƥĚƑǅǞŕ�ēĚ�
ċĚŞĿēēĚŕĿŠĳƙūƎēƑîČĺƥ�ƥūƥ�ǄĚƑŒūūƎ�Šūĳ�ŕūūƎƥȦ
'Ě�ūƎēƑîČĺƥ�ĚĿŠēĿĳƥ�ēîîƑēūūƑȦ��ŕƙ�Ŀƙ�îĲĳĚƙƎƑūŒĚŠ�ēîƥ�ĺĚƥ�ŕūūŠ�ǄîŠ�ēĚ�
ŞîŒĚŕîîƑ�îĲĺîŠŒĚŕǞŒ�Ŀƙ�ǄîŠ�ēĚ�ǄĚƑŒūūƎ�ǄîŠ�ēĚ�ǅūŠĿŠĳȡ�ǅūƑēƥ�ĺĚƥ�ŕūūŠ�
ċĚƑĚŒĚŠē�ūƎ�ċîƙĿƙ�ǄîŠ�ēĚ�ǅîîƑēĚ�ǄîŠ�ēĚ�ƥūĚċĚēĚŕĿŠĳȦ��ŕƙ�ċǞǄūūƑċĚĚŕē�
ċǞ�ĚĚŠ�ĚČĺƥƙČĺĚĿēĿŠĳ�ȳċĚĿēĚ�ƎîƑƥŠĚƑƙ�ċĚǕĿƥƥĚŠ�ǫǦɼ�ǄîŠ�ĺĚƥ�ĺƭĿƙȴ�ĚĚŠ�
ǄîŠ�ēĚ�ƎîƑƥŠĚƑƙ�ǕǞŠ�ūĲ�ĺîîƑ�ēĚĚŕ�îîŠ�ēĚ�îŠēĚƑ�ƥūĚċĚēĚĚŕƥȡ�ǅūƑēƥ�ēĚ
ǄĚƑĳūĚēĿŠĳ�ċĚƑĚŒĚŠē�ūǄĚƑ�ǫǦɼ�ǄîŠ�ēĚ�ǅîîƑēĚ�ǄîŠ�ĺĚƥ�ĺƭĿƙȦ�'Ŀƥ�
ƎƑĿŠČĿƎĚ�ĳĚŕēƥ�ūūŒ�îŕƙ�ēĚ�ĚĿĳĚŠîîƑ�ĚĚŠ�ēĚĚŕ�ǄîŠ�ĺĚƥ�ĺƭĿƙ�îîŠ�ĚĚŠ�ēĚƑēĚ�
ƙČĺĚŠŒƥȦ�'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ĚŠ�ƭ�ŒƭŠŠĚŠ�îŠēĚƑĚ�îĲƙƎƑîŒĚŠ�ŞîŒĚŠ�ūǄĚƑ�ĺūĚ�
ĺĚƥ�ŕūūŠ�ċĚƑĚŒĚŠē�ǅūƑēƥ�ċǞ�ƥūĚēĚŕĿŠĳȦ

Artikel 18 
Wat gebeurt er als u overlijdt?
ǧȦ� ��ŕƙ�ƭ�ēĚ�ĚŠĿĳĚ�ūƎēƑîČĺƥĳĚǄĚƑ�ċĚŠƥȡ�ĚĿŠēĿĳƥ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�îŕƙ�ƭ�

ūǄĚƑŕǞēƥȡ�ƥĚŠǕǞ�ƭǅ�ĚƑĲĳĚŠîŞĚŠ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ǅĿŕŕĚŠ�ĺîŠēĺîǄĚŠȦ�
ǨȦ� �èǞŠ�ĚƑ�ŞĚĚƑēĚƑĚ�ūƎēƑîČĺƥĳĚǄĚƑƙȡ�ēîŠ�ĚĿŠēĿĳƥ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�îŕƙ�

ěěŠ�ǄîŠ�ƭ�ūǄĚƑŕǞēƥȡ�ƥĚŠǕǞ�ēĚ�îŠēĚƑĚ�ūƎēƑîČĺƥĳĚǄĚƑ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�
ǅĿŕ�ĺîŠēĺîǄĚŠȦ�

ǩȦ� ��ŕƙ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥ�ēūūƑ�ūǄĚƑŕǞēĚŠ�ǄîŠ�ȳěěŠ�ǄîŠ�ēĚȴ�
ūƎēƑîČĺƥĳĚǄĚƑȳƙȴ�ĚĿŠēĿĳƥȡ�ǕǞŠ�ēĚ�îƑƥĿŒĚŕĚŠ�ǧǪ�ŕĿē�ǩ�ĚŠ�ŕĿē�Ǫ� 
ǄîŠ�ƥūĚƎîƙƙĿŠĳȦ
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Artikel 19 
Kan het zijn dat u na beëindiging 
van de opdracht de makelaar toch 
nog loon moet betalen?
�ŕƙ�Šî�ċĚĦĿŠēĿĳĿŠĳ�ǄîŠ�ēĚ�ċĚŞĿēēĚŕĿŠĳƙūƎēƑîČĺƥ�ĚƑ�ƥūČĺ�ĚĚŠ�ŒūūƎȹ�
ūĲ�ĺƭƭƑūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥ�ƥūƥ�ƙƥîŠē�ŒūŞƥȡ�ĳĚŕēƥ�ĺĚƥ�ǄūŕĳĚŠēĚȦ�À�ŞūĚƥ�ēĚ�
ŞîŒĚŕîîƑ�ŕūūŠ�ċĚƥîŕĚŠ�îŕƙ�ĺǞ�ċĚǅǞƙƥ�ēîƥ�ēĿĚ�ūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥ�ĺĚƥ�ĳĚǄūŕĳ�
Ŀƙ�ǄîŠ�ǕǞŠ�ēĿĚŠƙƥǄĚƑŕĚŠĿŠĳ�ūĲ�ēîƥ�ĚĚŠ�ūǄĚƑĚĚŠŒūŞƙƥ�Ŀƙ�ƭĿƥĳĚċŕĚǄĚŠ�
ūŞēîƥ�ƭ�ĺĚĚĲƥ�ĳĚĺîŠēĚŕē�ĿŠ�ƙƥƑǞē�ŞĚƥ�îƑƥĿŒĚŕ�Ǭ�ŕĿē�ǨȦ�'Ě�ŞîŒĚŕîîƑ�ĺĚĚĲƥ�
ēîŠ�ƑĚČĺƥ�ūƎ�ĺĚƥ�ūǄĚƑĚĚŠĳĚŒūŞĚŠ�ŕūūŠ�ūĲ�ĚĚŠ�ƑĚēĚŕǞŒ�ēĚĚŕ�ēîîƑǄîŠȡ�
ƥĚŠǕǞ�ƭ�îŠēĚƑĚ�îĲƙƎƑîŒĚŠ�ĺĚĚĲƥ�ĳĚŞîîŒƥȦ

Artikel 20 
Wat gebeurt er als u een geschil  
met uw makelaar heeft? 
ǧȦ� �ŕƙ�ƭ�ĚĚŠ�ŒŕîČĺƥ�ĺĚĚĲƥ�ūǄĚƑ�ēĚ�ƥūƥƙƥîŠēŒūŞĿŠĳ�ūĲ�ēĚ�ƭĿƥǄūĚƑĿŠĳ�

ǄîŠ�ēĚ�ūƎēƑîČĺƥȡ�ŞĚŕēƥ�ƭ�ēĚǕĚ�ŒŕîČĺƥ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�ċǞ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑȦ
ǨȦ� gĚĿēƥ�ēĚ�ŒŕîČĺƥ�ŠĿĚƥ�ƥūƥ�ĚĚŠ�ūƎŕūƙƙĿŠĳȧ�'îŠ�ŒƭŠƥ�ƭ�ĺĚƥ�ĳĚƙČĺĿŕ�

ǄūūƑŕĚĳĳĚŠ�îîŠ�ēĚ�HĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚ�qîŒĚŕîîƑēǞ�ȳǕĿĚ�
ǅǅǅȦēĚĳĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚȦŠŕȴȦ�À�ĺĚĚĲƥ�ĺĿĚƑ�ǧǨ�ŞîîŠēĚŠ�ēĚ�
ĳĚŕĚĳĚŠĺĚĿē�ǄūūƑ�ȳǄîŠîĲ�ĺĚƥ�ŞūŞĚŠƥ�ǅîîƑūƎ�ƭ�ēĚ�ŒŕîČĺƥ�ċǞ�
ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ĺĚĚĲƥ�ĿŠĳĚēĿĚŠēȴȦ�Hîîƥ�ĺĚƥ�ūŞ�ĚĚŠ�ĳĚƙČĺĿŕ�ūǄĚƑ�
îîŠƙƎƑîŒĚŕǞŒĺĚĿē�ċǞ�ƙČĺîēĚȧ�'îŠ�Ŀƙ�ēĚ�ĳĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚ�
ƙŕĚČĺƥƙ�ċĚǄūĚĳē�ċǞ�ƙČĺîēĚƙ�ƥūƥ�ǧǦȦǦǦǦȡȹ�ĚƭƑūȦ�

ǩȦ� /ĚŠ�ĳĚƙČĺĿŕ�ǅūƑēƥ�ēūūƑ�ēĚ�HĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚ�ƙŕĚČĺƥƙ�ĿŠ�
ċĚĺîŠēĚŕĿŠĳ�ĳĚŠūŞĚŠȡ�ĿŠēĿĚŠ�ēĚ�ČūŠƙƭŞĚŠƥ�ǕǞŠ�ŒŕîČĺƥ�
ĚĚƑƙƥ�ǄūŕŕĚēĿĳ�ĚŠ�ēƭĿēĚŕǞŒ�ūŞƙČĺƑĚǄĚŠ�ċǞ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ĺĚĚĲƥ�
ĿŠĳĚēĿĚŠēȦ�

ǪȦ� ØîŠŠĚĚƑ�ƭ�ĚĚŠ�ĳĚƙČĺĿŕ�ǄūūƑŕĚĳƥ�îîŠ�ēĚ�HĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚȡ� 
Ŀƙ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�îîŠ�ēĚǕĚ�ŒĚƭǕĚ�ĳĚċūŠēĚŠȦ�

ǫȦ� À�ŒƭŠƥ�ĺĚƥ�ĳĚƙČĺĿŕ�ūūŒ�îîŠ�ēĚ�ƑĚČĺƥĚƑ�ǄūūƑŕĚĳĳĚŠ�ĿŠ�Ǝŕîîƥƙ�ǄîŠ�
îîŠ�ēĚ�ĳĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚȦ�qîîƑ�ĿŠ�ēîƥ�ĳĚǄîŕ�ŒƭŠƥ�ƭ�ĳĚĚŠ�
ċĚƑūĚƎ�ēūĚŠ�ūƎ�ēĚ�ċƑîŠČĺĚĳîƑîŠƥĿĚ�ȳǕĿĚ�îƑƥĿŒĚŕ�ǨǧȴȦ�
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ǬȦ� �ŕƙ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ĚĚŠ�ĳĚƙČĺĿŕ�ǅĿŕ�ǄūūƑŕĚĳĳĚŠȡ�ĳĚĚĲƥ�ĺǞ�ƭ�ēĚ�ŒĚƭǕĚ�
ƥƭƙƙĚŠ�ēĚ�ĳĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚ�ĚŠ�ēĚ�ƑĚČĺƥĚƑȦ�qîîŒƥ�ƭ�ċĿŠŠĚŠ�
ǄǞĲ�ǅĚŒĚŠ�ĳĚĚŠ�ŒĚƭǕĚȧ�'îŠ�Şîĳ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ĺĚƥ�ĳĚƙČĺĿŕ�îîŠ�
ēĚ�ƑĚČĺƥĚƑ�ǄūūƑŕĚĳĳĚŠȦ

ǭȦ� ×ūūƑ�ēĚ�ċĚĺîŠēĚŕĿŠĳ�ēūūƑ�ēĚ�HĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚ�ĳĚŕēƥ�ĺĚƥ�
¤ĚĳŕĚŞĚŠƥ�HĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚ�qîŒĚŕîîƑēǞȦ�

ǮȦ� ×ūūƑ�ēĚ�ċĚĺîŠēĚŕĿŠĳ�ǄîŠ�ĚĚŠ�ĳĚƙČĺĿŕ�Ŀƙ�ĚĚŠ�ǄĚƑĳūĚēĿŠĳ�
ǄĚƑƙČĺƭŕēĿĳēȦ�

Artikel 21 
Wat houdt de branchegarantie in? 
ǧȦ� 'Ě�s×q�ƙƥîîƥ�ƥĚĳĚŠūǄĚƑ�ƭ�ċūƑĳ�ǄūūƑ�ēĚ�ŠîŒūŞĿŠĳ�ǄîŠ�ĺĚƥ�

ċĿŠēĚŠē�îēǄĿĚƙ�ǄîŠ�ēĚ�ĳĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚ�ƥūƥ�ŞîǊĿŞîîŕ�
ǧǦȦǦǦǦ�ĚƭƑūȡȹȦ�Hîîƥ�ĺĚƥ�ūŞ�ĚĚŠ�ĺūĳĚƑ�ċĚēƑîĳȧ�'îŠ�ĺĚĚĲƥ�ēĚ�
s×q�ǄūūƑ�ĺĚƥ�ŞĚĚƑēĚƑĚ�ĚĚŠ�ĿŠƙƎîŠŠĿŠĳƙǄĚƑƎŕĿČĺƥĿŠĳ�ūŞ�ĚƑǄūūƑ�
ƥĚ�ǕūƑĳĚŠ�ēîƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ēĿƥ�îēǄĿĚƙ�ŠîŒūŞƥȦ�'Ŀƥ�ĳĚŕēƥ�ŠĿĚƥ�
îŕƙ�ēĿƥ�ċĿŠēĚŠē�îēǄĿĚƙ�ċĿŠŠĚŠ�ƥǅĚĚ�ŞîîŠēĚŠ�Šî�ǄĚƑǕĚŠēĿŠĳ�
ĺĿĚƑǄîŠ�ƥĚƑ�ƥūĚƥƙĿŠĳ�îîŠ�ēĚ�ƑĚČĺƥĚƑ�ǅūƑēƥ�ǄūūƑĳĚŕĚĳēȡ�ǅîîƑċǞ�
ēĚǕĚ�ēĿƥ�îēǄĿĚƙ�ūŠǄĚƑċĿŠēĚŠē�ǄĚƑŒŕîîƑƥ�ĚŠ�ǅîîƑċǞ�ĳĚĚŠ�ċĚƑūĚƎ�
ƥĚĳĚŠ�ēĚǕĚ�ċĚƙŕĿƙƙĿŠĳ�ŞĚĚƑ�ŞūĳĚŕǞŒ�ĿƙȦ�

ǨȦ� ¬ĿƥƭîƥĿĚƙ�ǄîŠ�ƙƭƑƙěîŠČĚ�ǄîŠ�ċĚƥîŕĿŠĳ�ĚŠ�ĲîĿŕŕĿƙƙĚŞĚŠƥ�ǕǞŠ�ǄîŠ�
ēĚ�ŠîŒūŞĿŠĳƙĳîƑîŠƥĿĚ�ƭĿƥĳĚƙŕūƥĚŠ�ǕūŕîŠĳ�ĺĚƥ�ĳĚƙČĺĿŕ�Šūĳ�ŠĿĚƥ�
ƥĚƑ�ǕĿƥƥĿŠĳ�Ŀƙ�ċĚĺîŠēĚŕēȦ�¬ĿƥƭîƥĿĚƙ�ǄîŠ�ċĚēƑǞĲƙċĚĦĿŠēĿĳĿŠĳ�ǕǞŠ�
ǄîŠ�ēĚ�ŠîŒūŞĿŠĳƙĳîƑîŠƥĿĚ�ƭĿƥĳĚƙŕūƥĚŠ�ƥĚŠǕǞ�ĺĚƥ�ĳĚƙČĺĿŕ�ūƎ�ēîƥ�
ŞūŞĚŠƥ�îŕ�îîŠĺîŠĳĿĳ�Ŀƙ�ĳĚŞîîŒƥȦ�

ǩȦ� À�ŒƭŠƥ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�ĚĚŠ�ċĚƑūĚƎ�ēūĚŠ�ūƎ�ēĚ�ċƑîŠČĺĚĳîƑîŠƥĿĚ�
îŕƙ�ĳĚċŕĚŒĚŠ�Ŀƙ�ēîƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ĺĚƥ�ċĿŠēĚŠē�îēǄĿĚƙ�ǄîŠ�ēĚ�
HĚƙČĺĿŕŕĚŠČūŞŞĿƙƙĿĚ�ŠĿĚƥ�ŠîŒūŞƥ�ĚŠ�ēĿƥ�îēǄĿĚƙ�ūūŒ�ŠĿĚƥ�ċĿŠŠĚŠ�
ƥǅĚĚ�ŞîîŠēĚŠ�Šî�ǄĚƑǕĚŠēĿŠĳ�ĺĿĚƑǄîŠ�ƥĚƑ�ƥūĚƥƙĿŠĳ�îîŠ�ēĚ�
ƑĚČĺƥĚƑ�ĺĚĚĲƥ�ǄūūƑĳĚŕĚĳēȦ

ǪȦ� 'Ě�s×q�ċĚƥîîŕƥ�ƭ�ĺĚƥ�ċĚēƑîĳ�ċĿŠŠĚŠ�ěěŠ�ŒîŕĚŠēĚƑŞîîŠē�Šî�
ūŠƥǄîŠĳƙƥ�ǄîŠ�ĺĚƥ�ċĚƑūĚƎ�ūƎ�ēĚ�ċƑîŠČĺĚĳîƑîŠƥĿĚȦ�À�ŞūĚƥ�
ēîŠ�ǅĚŕ�ƭǅ�ǄūƑēĚƑĿŠĳ�ūƎ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�îîŠ�ēĚ�s×q�ĺĚċċĚŠ�
ūǄĚƑĳĚēƑîĳĚŠȦ�
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Artikel 22 
Hoe worden afwijkende  
afspraken vastgelegd?
�ŕƙ�ƭ�îĲǅǞŒĚŠēĚ�îĲƙƎƑîŒĚŠ�ŞĚƥ�ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ŞîîŒƥȡ�ŞūĚƥ� 
ēĚ�ŞîŒĚŕîîƑ�ēĿĚ�ƙČĺƑĿĲƥĚŕǞŒ�ǄîƙƥŕĚĳĳĚŠȦ�
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Voorwaarden en tarieven bij taxatie  
 
 
 
Het taxatietarief voor het opstellen van uw taxatierapport bedraagt € 645,-. 
Dit is een basis tarief* en geldt alleen voor bestaande woningen. 
 
Op het basistarief geldt, indien van toepassing, een toeslag indien de te taxeren woning 

• een kavel of (nog niet bewoonde) nieuwbouw woning is € 375,- 

*Hier zijn de BTW, verschotten, verplichte leges en onkosten -anders dan de hieronder 
beschreven- inclusief. 

Wanneer opdrachtgever, al dan niet verplicht door de hypotheeknemer of de Europese 
taxatie standaarden (EVS), een extra waarde in het taxatierapport wenst dan wordt het 
taxatietarief per extra taxatiewaarde met € 230,- verhoogd. Dit geldt bijvoorbeeld, maar 
niet alleen, bij het vaststellen van de waarde na verbouwing. 
 
Opdrachtgever kan er voor kiezen een gevalideerd taxatierapport, ook wel NWWI 
taxatierapport, op te laten stellen. Al onze taxateurs zijn aangesloten bij het NWWI. Op de 
factuur voor de taxatie staat naast een bedrag voor de taxatie een bedrag vermeld als 
NWWI-bijdrage inclusief BTW. Dit is € 48,34. De taxateur draagt deze NWWI-bijdrage af aan 
het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). 
 
Wanneer niet gekozen wordt voor een gevalideerd taxatierapport (NWWI) dient het 
taxatierapport onderworpen te worden aan een plausibiliteitstoets. Per 2020 is dit 
regelgeving, opgesteld door het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). De 
plausibiliteitstoets moet uitgevoerd worden door een ter zake kundige Register-Taxateur, 
aan te wijzen door de taxateur, die naar aanleiding van deze toets een 
plausibiliteitsverklaring afgeeft. Deze zal een onverbrekelijk onderdeel van het 
taxatierapport zijn. De kosten voor plausibiliteitstoets zijn € 145,-. 
 
In het taxatierapport wordt verplicht een bouwkundige opnamestaat opgenomen, tenzij de 
taxateur een bouwkundig keuringsrapport, overeenkomstig het Model-Bouwkundig Rapport 
Nationale Hypotheek Garantie, niet ouder dan één jaar, beschikbaar gesteld wordt. Indien 
de taxateur de bouwkundige opname staat in het taxatierapport zelf op moet stellen zal 
daarvoor een toeslag berekend worden van € 150,=. Wanneer in het opdrachtformulier 
aangegeven wordt dat een, volgens de NHG norm, bouwkundig keuringsrapport 
beschikbaar gesteld wordt, echter dit niet gebeurd, dan wordt de toeslag ad. € 150,= in 
rekening gebracht bij opdrachtgever. De taxateur kan, als hij de indicatie heeft dat het 
object algemeen bezien van redelijk tot slechte kwaliteit is, van opdrachtgever verlangen 
een bouwkundige keuring, overeenkomstig het Model-Bouwkundig Rapport Nationale 
Hypotheek Garantie, door een deskundige uit te laten voeren. Het taxatierapport zal na 
ontvangst van het bouwkundig onderhoudsrapport, als toegevoegd onderdeel van het 
rapport uitmakend, opgesteld en uitgewerkt worden. 
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Onze taxatierapporten worden door alle hypotheekbanken geaccepteerd, echter 
geldgevers zijn vrij hun acceptatiecriteria aan te passen. Daarom adviseren wij u voor u een 
taxatieopdracht geeft de acceptatiecriteria van de door u beoogde hypotheekbank te 
controleren op acceptatie van het taxatierapport dat de taxateur van Berger & Klodé nvm 
makelaars voor u opstelt.  
 
Sinds 2021 kan NVM Taxateurs Haaglanden ook een bureau-waardering voor u opstellen. 
Een bureauwaardering is een door een taxateur onderschreven modelwaarde. Voor het 
opstellen van een bureauwaardering zijn regels –waaronder uitvalcriteria- gesteld. Bij een 
afwijking van deze regels kan er geen bureauwaardering opgesteld worden en rest een 
taxatierapport. Voor u hiervoor opdracht geeft adviseren wij u die met uw hypotheeknemer 
of hypotheekadviseur overlegd te hebben. Er zijn voor het gebruik van een 
bureauwaardering voorwaarden van toepassing waarvoor NVM Taxateurs Haaglanden, 
het taxatiebedrijf of de taxateur niet aansprakelijk kunnen worden gehouden. De kosten 
voor een bureauwaardering zijn € 295,- exclusief kosten voor de procesbegeleider (€ 44,95). 
 
De taxateur zendt zijn courtagenota rechtstreeks per email aan u, opdrachtgever. Mocht 
daarvoor uw toestemming nodig zijn, dan hebt u deze toestemming gegeven bij en door 
het verstrekken van de opdracht. De betalingstermijn is 14 dagen. Het is, onder 
voorwaarden, mogelijk om hiervan af te wijken. Voor een betaaltermijn van maximaal drie 
maanden berekenen wij € 50,-. Een verlengde betaaltermijn geeft u gelijktijdig met het 
verstrekken van de opdracht aan ons door. 
 
Voorwaarden: 

• Op opdrachten, verstrekt aan Berger & Klodé nvm makelaars, zijn de Algemene 
Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing en tevens de toepasselijke reglementen 
van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). 

 
• Zowel particulieren als intermediair (t.b.v. een particulier) kunnen opdracht geven. Opdrachten 

kunnen slechts schriftelijk, waaronder begrepen per email, gegeven worden. De geleverde 
gegevens zullen in het taxatierapport opgenomen worden. Belangrijk is dat de opgegeven 
informatie compleet en correct is. Hieronder wordt ook gerekend een juiste omschrijving van het 
doel waarvoor het taxatierapport door u gebruikt zal worden Berger & Klodé nvm makelaars, 
en/of de taxateur kunnen hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. 

 
• Berger & Klodé nvm makelaars is vrij één van haar taxateurs aan te wijzen die de taxatie uitvoert. 

In de opdracht, die toegezonden wordt, staat beschreven welke NVM taxateur de taxatie ter 
hand neemt. Alle taxateurs zijn lid van de NVM en staan ingeschreven in de registers van 
VastgoedCert en NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). 
o Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW waarbij het 

-in de opdracht genoemde- taxatiebedrijf (hierna te noemen: het taxatiebedrijf) zich ten 
opzichte van de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Het is ter 
beoordeling van het taxatiebedrijf of, en zo ja welke, werkzaamheden betrekking hebben 
op diens (wettelijke) taken als taxateur en daarom zonder nadere overeenstemming verricht 
moeten, casu quo kunnen, worden. 

o De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 
opdrachtgever. Derden, anders dan de in de opdracht beschreven hypotheeknemer, 
kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

o Het taxatiebedrijf verbindt zich de te verlenen diensten naar beste kunnen te verrichten. De 
verbintenis leidt altijd tot een inspanningsverplichting; in geen geval tot een 
resultaatverbintenis. 

o De overeenkomst komt in ieder geval tot stand door ondertekening door opdrachtgever van 
een opdrachtbevestiging of offerte. Een digitale bevestiging van de opdrachtgever volstaat 
ook, wanneer de acceptatie van de opdracht via een validatie-instituut plaatsvindt. Indien, 
gemoveerd, de opdracht niet schriftelijk is overeengekomen, komt de overeenkomst tot 
stand doordat het taxatiebedrijf  begint met de uitvoering van de opdracht, of als op 
andere wijze blijkt dat het taxatiebedrijf  de opdracht heeft aanvaard. 

o Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend aan het taxatiebedrijf  te zijn 
gegeven en door het taxatiebedrijf te worden uitgevoerd, zelfs als het uitdrukkelijk of 



 

 

Versie 06V22 

stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden 
uitgevoerd. Alle opdrachten worden daarom aanvaard met uitsluiting van het bepaalde in 
artikel 7:404 BW. Daarnaast worden alle opdrachten aanvaard met uitsluiting van het 
bepaalde in de artikelen 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW. 

o Als de opdracht is verleend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan 
wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. 

o Als de opdracht is verleend door meer dan 1 (rechts-)persoon, waaronder begrepen het 
hiervoor bepaalde, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de 
declaratie van het taxatiebedrijf, zulks in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7:407 
lid 1 BW. 

o De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden door het taxatiebedrijf en 
de betaling van de kosten daarvan door het taxatiebedrijf zijn ontvangen. Indien de 
opdrachtgever de overeenkomst eerder wenst te beëindigen, zullen de tot dan verrichte 
werkzaamheden en de gemaakte onkosten (verschotten) geheel en terstond door de 
opdrachtgever moeten worden voldaan. 

o Als de opdrachtgever overlijdt, gaan zijn verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder 
algemene titel. 
 

• Tijdens en met het geven van de taxatieopdracht geeft opdrachtgever toestemming aan Berger 
& Klodé nvm makelaars om de verkregen gegevens, aangevuld met de later verkregen 
persoonlijke gegevens van opdrachtgever, te verwerken en te delen met de taxateur, in 
voorkomende gevallen het validerend instituut en hypotheeknemer. 
 

• Onze service bedoeld voor woonhuizen die permanent bewoond kunnen en mogen worden en 
niet commercieel (in welke vorm dan ook) -zullen- worden geëxploiteerd. Indien de zittende 
huurder opdrachtgever is omdat hij/zij de woning koopt zijn de kosten voor de 2e (noodzakelijk 
op te nemen)marktwaarde € 230,-. Wanneer opdrachtgever de woning verhuurd of de 
bedoeling heeft deze te verhuren zijn de kosten voor de verplichte extra marktwaarde € 375,-. De 
huurovereenkomst en de laatste huur-aanpassingsbrief worden de taxateur -ongevraagd- ter 
beschikking gesteld. 

 
• De taxatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met  

EVS (Europese Taxatie Standaarden) en regelgeving opgesteld door het  
NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). 

 
• De waarderingsgrondslag in het taxatierapport zal, tenzij bij het accepteren van de opdracht 

hiervan afgeweken is, de marktwaarde uitgedrukt in euro (€) zijn. De marktwaarde zal de waarde 
op waarde-peildatum, in de meeste gevallen de datum van de schouw van de te taxeren 
woning, zijn. 

 
• Onze taxateurs taxeren uitsluitend in het gebied waar zij aantoonbare plaatselijke kennis van 

hebben. De taxateurs aangesloten bij NVM Taxateurs Haaglanden taxeren in Den Haag, 
Loosduinen, Scheveningen, Wassenaar, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam 
en Voorburg met een maximum 1 van 10 kilometer of minder dan 20 kilometer naar het kantoor 
van de taxateur. 

 
• De verstrekte taxatieopdracht is door Berger & Klodé nvm makelaars, al dan niet namens de 

taxateur, geaccepteerd zodra de schouwafspraak is gemaakt. Opdrachtgever wordt van het 
maken van de schouwafspraak schriftelijk (per e-mail) geïnformeerd. 

 
• Het staat Berger & Klodé nvm makelaars of de taxateur vrij om een opdracht -zonder opgaaf 

van redenen- niet aan te nemen c.q. te weigeren, respectievelijk terug te geven. In de meeste 
gevallen kan er dan sprake zijn van aantasting van de objectiviteit-, de integriteit van de 
taxateur, danwel een daadwerkelijke, potentiële, in de beleving, of een bestaande 
belangenverstrengeling die, ook in schijn, tegen gegaan dient te worden. Enige verantwoording 
omtrent de non-acceptatie zijn Berger & Klodé nvm makelaars, noch de taxateur verschuldigd. 
 

                                                 
1 Dit maximum (vastgesteld door stichting Taxaties en Validaties (STenV)) van hemelsbreed minder dan 10 of 20 
kilometer naar het kantoor van de taxateur geldt voor te valideren taxatierapporten. Wanneer de afstand hiervan 
afwijkt, bepaalt de taxateur of hij de opdracht accepteert. 
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• De schouw (inspectie) ten behoeve van de taxatie zal op een doordeweekse dag tussen 10:00 
en 17:00 uur door de taxateurs, aangesloten bij Berger & Klodé nvm makelaars, uitgevoerd 
worden. Een aanvullende restrictie is dat de schouw bij, ter beoordeling van de taxateur, 
voldoende daglicht uitgevoerd wordt. 

 
• De meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer 

eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
oppervlakte en inhoud. De meetinstructie sluit verschillen in de meetuitkomsten niet volledig uit 
door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
meting. 

 
• Bij het aangaan van de taxatieopdracht bedoelt voor financiering van een woning zal de 

taxateur niet alleen de opdrachtgever willen ‘kennen’, ook de hypotheeknemer (bijvoorbeeld 
de bank) zal voor de schouw bij de taxateur bekend moeten zijn. In het geval hypotheeknemer 
niet middels de opdracht of een e-mail kenbaar gemaakt is, zal de taxateur dat -bij het NWWI-  
in het rapport moeten aangeven. Daarboven komt door het niet leveren van deze gevraagde, 
noodzakelijke, informatie de verantwoordelijkheid van het al dan niet valideren van het 
taxatierapport en acceptatie door de door hem/haar gekozen hypotheeknemer van het door 
ons -via het NWWI- geleverd taxatierapport geheel bij opdrachtgever te liggen. Opdrachtgever 
zal Berger & Klodé nvm makelaars dan wel haar taxateurs hier nimmer op aanspreken of 
aansprakelijk stellen voor de mogelijke gevolgen van non-validatie en/of-acceptatie.  

 
• Na acceptatie van de opdracht kan een wijziging -in de systemen van, bijvoorbeeld, het 

validerend instituut- van geldverstrekker of het wel of niet van toepassing zijn van Nationale 
Hypotheek Garantie gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van het (NWWI gevalideerd) 
taxatierapport. Berger & Klodé nvm makelaars dan wel haar taxateurs kan/kunnen hiervoor geen 
aansprakelijkheid accepteren, dan wel aansprakelijk voor gehouden worden. 

 
• Bij het opstellen van een taxatierapport wordt door de taxateur gebruik gemaakt van diverse 

essentiële informatie bronnen. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat betreffende informatie 
bronnen (documenten) voor de schouw aan de taxateur geleverd (per e-mail) zijn. Voor de 
taxateur zijn slechts separate PDF-documenten bruikbaar. Opdrachtgever levert de documenten 
als zodanig aan. Documenten in een ander bestandsformaat dan PDF zullen -om 
veiligheidsredenen en ter waarborging van de bedrijfscontinuïteit- geweigerd worden. 
Is opdrachtgever niet in staat voor en/of tijdens de schouw de benodigde documenten aan te 
leveren, dan staat de taxateur vrij deze zonder expliciete toestemming van opdrachtgever bij de 
in bewaring hebbende instanties aan te vragen. Hierbij kan men denken aan het toevoegen van 
akten als eigendomsbewijs, (her)uitgifte in erfpacht, obligatoire overeenkomsten, kadastraal plan 
en bij appartementen: splitsingsakten inclusief de bijbehorende notariële splitsingstekeningen en 
VvE stukken –waaronder de laatste begroting, de jaarrekening en onderhoudsbegroting-. De  
kosten die de leverancier bij de taxateur in rekening brengt worden aan opdrachtgever 
doorberekend. De kosten van de reguliere (kadastrale) recherche zijn in het tarief inbegrepen. Dit 
zijn, bijvoorbeeld, het kadastraal plan en –uittreksel. Bestuurders van VvE’s zullen, mogelijk tenzij de 
eigenaar van het getaxeerde appartement hiervoor een schriftelijke machtiging aan de taxateur geeft,.-in het kader van 
de verordening gegevensbescherming- ons geen informatie leveren.  
 

• De taxateur kan, indien hij/zij om onnodige redenen –bijvoorbeeld, maar niet alleen, omdat 
makelaar-verkoper, en/of opdrachtgever, de benodigde documenten niet, dan wel niet tijdig, 
ondanks verzoek(en), levert- vertraging oploopt bij het uitwerken van zijn/haar taxatierapport, ter 
compensatie van gereserveerde tijd en opnieuw te reserveren tijd in zijn/haar agenda surplus 
kosten in rekening brengen. De taxateur staat het vrij dit tegen uurtarief, conform zijn 
kantoortarief, te doen. Deze kosten bedragen minimaal € 190,-. 

 
• Berger & Klodé nvm makelaars biedt een intermediair de mogelijkheid namens zijn/haar cliënt 

een taxatieopdracht te plaatsen en deze als opdrachtgever aan te merken. Wanneer echter 
blijkt dat de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen jegens Berger & Klodé nvm makelaars 
voldoet zal het opdracht gevend intermediair als opdrachtgever gezien worden. Indien het 
intermediair ervoor kiest de op het opdrachtformulier gevraagde NAW gegevens van zijn/haar 
cliënt niet (compleet en/of correct) in te vullen dan wordt het intermediair als opdrachtgever 
aangemerkt. Indien door intermediair bij het e-mailadres van de opdrachtgever een ander e-
mailadres dan dat van de opdrachtgever is ingevuld, verklaart intermediair dat hij/zij de 
opdrachtgever vooraf heeft geïnformeerd over alle (mogelijke) gevolgen in het kader van de 
Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet melding datalekken zoals bijv. bij het 
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aanpassen van de geldverstrekker en het toezenden van (delen van) het taxatierapport aan die 
betreffende geldverstrekker. Het opgegeven e-mailadres wordt onder meer gebruikt ten 
behoeve van dit soort en deze correspondentie. 
 

• Aanvullingen, wijzigingen, veranderingen en allonges kunnen, in principe –behoudens het 
aanvullen met een extra marktwaarde-, ook na afgifte van een rapport worden 
toegevoegd/doorgevoerd. Neem in dit geval contact op met de taxateur die in het rapport is 
vermeld. Het is verstandig om alle aanpassingen/aanvullingen in een keer door te geven. Dit 
geldt tevens voor  motiveringen welke hypotheeknemers achteraf kunnen verlangen. In 
voorkomende gevallen kan de  taxateur, slechts in overleg met het NWWI –zijnde: een gedegen 
motivering, door opdrachtgever opgesteld- wijzigingen in het originele taxatierapport 
aanbrengen, nog in het midden gelaten of de gewenste wijziging door het NWWI toegestaan 
wordt. Indien de door u gewenste wijziging/aanvulling een herhaald bezoek aan het getaxeerde 
noodzakelijk maakt, dit ter beoordeling van de taxateur, dan zal de taxateur u hiervoor € 215,-  
surplus kosten in rekening brengen. In de meeste gevallen betreft het dan een aanvulling op het 
rapport ten behoeve van waardering na verbouwing. 
o BELANGRIJK: indien u geen NWWI taxatierapport hebt laten opstellen, en naar later blijkt, u 

wel over een gevalideerd rapport moet beschikken kan de taxateur u hierin, in principe, niet 
voorzien. Berger & Klodé nvm makelaars, noch de taxateur mogen binnen een half jaar, met 
slechts dit doel, geen nieuw taxatierapport opstellen. 

 
• Uw rapport wordt binnen 72 uur na de schouw uitgewerkt. Onze taxateurs zijn echter wel 

afhankelijk van derden. Denk bijvoorbeeld aan kadastrale recherche, informatie van de 
gemeente en/of de mogelijkheid om direct een afspraak te maken met de verkoper van uw 
nieuwe woning t.b.v. de schouw. Dit kunnen vertragende factoren zijn. Mocht zich echter een 
vertraging voordoen zullen onze taxateurs u hierover direct per e-mail informeren. Wij proberen 
een aanlevertermijn te hanteren van maximaal vijf werkdagen na de schouw. Ook het niet tijdig 
leveren van gevraagde documenten door opdrachtgever kan ervoor zorgen dat het rapport 
niet binnen de beoogde verwerkingstijd uitgewerkt is. De dan benodigde verwerkingstijd is 
geheel afhankelijk van de drukte in de agenda van de taxateur.  

 
• De waarderingsgrondslag in het taxatierapport zal, tenzij bij het accepteren van de opdracht 

hiervan afgeweken is, de marktwaarde zijn. De marktwaarde zal de waarde op waarde-
peildatum, in de meeste gevallen de datum van de schouw van de te taxeren woning, zijn. In 
het taxatierapport wordt u, bij het verstrekken van de opdracht, de mogelijkheid geboden naast 
de marktwaarde ook de waarde van het object na verbouwing te laten taxeren.  

 
• Tijdens het versterken van de opdracht met een waardering na verbouwing wordt 

opdrachtgever geattendeerd op het formulier verbouwingsspecificatie. Deze dient VOOR de 
schouw aan de taxateur beschikbaar gesteld te zijn. Mocht de taxateur tijdens de schouw niet 
over de verbouwingsspecificatie beschikken dan zal de taxateur slechts de aangetroffen situatie 
taxeren, ofwel de marktwaarde in huidige staat bepalen. Wanneer de taxateur na de schouw 
alsnog de verbouwingsspecificatie ontvangt kan hij deze in behandeling nemen conform het 
gestelde onder het hoofdstuk  “aanvullingen, wijzigingen, veranderingen en allonges” van deze 
voorwaarden en tarieven. 

 
• Aansprakelijkheid met betrekking tot het taxatierapport is beperkt tot een periode van twaalf 

(12) maanden na de in het taxatierapport beschreven waarde-peildatum. Aansprakelijkheid 
wordt slechts aanvaard naar opdrachtgever(s) en de financiële instelling die op de door 
opdrachtgever(s) getekende taxatieopdracht aangegeven is/zijn en die op basis van het 
uitgebrachte taxatierapport het getaxeerde heeft gefinancierd. Tevens wordt door de taxateur 
geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak tot uitkering geeft. 
Distributie naar derden -anders dan naar opdrachtgever(s) en de bekende financiële instelling- 
en/of publicatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de taxateur is expliciet niet 
toegestaan. 

 
• In bepaalde situaties kan het belangrijk voor u zijn om een spoedtaxatie uit te laten voeren. 

Wanneer wij een spoedopdracht van u ontvangen zullen wij direct (met inachtneming van het 
gestelde in het laatste punt van deze voorwaarden) een afspraak met de sleutelhouder van de 
te taxeren woning maken en op een zo kort mogelijke termijn de schouw uitvoeren. Uw rapport 
zal, afhankelijk van de snelheid waarmee alle benodigde documenten ontvangen zijn, binnen 24 
uur uitgewerkt zijn. Toeslag op de courtage voor de spoedtaxatie zijn € 245,-  
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• Wanneer u gekozen hebt voor een gevalideerd taxatierapport is het originele taxatierapport 

slechts in te zien via de website van het NWWI. U ontvangt hiervoor een inlogcode van de 
taxateur. Het NWWI zorgt tevens voor distributie van het rapport naar alle, bij het NWWI bekende, 
belanghebbende partijen. Als u niet voor een gevalideerd taxatierapport gekozen hebt, 
ontvangt u het taxatierapport digitaal in PDF-formaat per e-mail. Van ieder rapport bestaat 
immers één origineel exemplaar. Het is dus niet mogelijk om meerdere "originelen" te 
vervaardigen en te versturen. Wel kunnen wij u, als u dit wenst, een kopie van het rapport –al dan 
niet in de vorm van een uittreksel-, bijvoorbeeld per post verzenden. Aan deze service zijn echter 
extra kosten (€ 40,-) verbonden. Wanneer u voor deze service in aanmerking wilt komen, neemt u 
contact met ons op voordat u ons de taxatie-opdracht geeft. Mocht het nodig zijn (dit is 
bijvoorbeeld afhankelijk van de voorwaarden die de hypotheeknemer stelt) een papieren versie 
van het rapport te leveren, dan staat het de taxateur vrij om een uittreksel van het taxatierapport 
aan u te zenden. 

 
• Geprinte en ondertekende taxatierapporten verzenden wij per reguliere post. Hiervoor wordt 

PostNL aangezocht. Wij kunnen ons niet verantwoordelijk achten voor (tijdige) bezorging bij u. 
Wanneer u wenst, en dit aangeeft bij verstrekking van de opdracht, kunnen wij het rapport 
aangetekend aan u verzenden. Surplus kosten hiervoor zijn € 55,-. 

 
• Taxatierapporten zijn niet te ruilen of te retourneren. Een taxatierapport is een product welke voor 

u persoonlijk gemaakt wordt/is en derhalve niet door derden over te nemen, dan wel te 
gebruiken, is. Voor financiële instellingen ligt de mogelijkheid tot gebruik anders. Meer hierover is 
in het normblad behorend bij het taxatierapport beschreven. 

 
• Opdrachtgever stelt aan de taxateur een duidelijke kleurenkopie of kleuren scan beschikbaar 

van zijn/haar legitimatiebewijs. Indien een taxatieopdracht door een hulppersoon 
(hypotheekadviseur/intermediair) van opdrachtgever wordt gegeven, dan zorgt hij/zij dat de 
taxateur op eerste verzoek in het bezit wordt gesteld van een kopie of scan van bedoeld 
legitimatiebewijs. De identiteit van opdrachtgever moet in het kader van de Wet ter voorkoming 
van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) vastgesteld kunnen worden aan de hand 
van een geldig reisdocument -zoals een paspoort of een Rijks-identiteitskaart-, dan wel een 
geldig Nederlands rijbewijs. Hiervan dient zowel de voorzijde als de achterzijde geleverd te 
worden. Berger & Klodé nvm makelaars adviseert u uw BSN-nummer en foto 
onleesbaar/onherkenbaar te maken. 

 
• Opdrachtgever gaat met het geven van de taxatieopdracht accoord met het gestelde in de 

Privacy- en Gebruiksverklaring opgesteld door ons, de NVM en NWWI welke op de website, dan 
wel de website van de betreffende organisatie, gepubliceerd is. Berger & Klodé nvm makelaars 
wijst u nadrukkelijk op het feit dat persoonsgegevens behorend bij het taxatiedossier door ons en 
de taxateur worden verzameld, verwerkt en gedeeld worden. Onder andere betreft het naam 
van opdrachtgever, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede de 
gegevens omtrent het taxatieobject inclusief taxatierapport en bijlagen. Dit is geen limitatieve 
opsomming. 

 
• Herinneringskosten kunnen door ons in rekening gebracht worden wanneer blijkt dat, zonder 

overleg met de taxateur, de betalingstermijn overschreden is. Deze kosten bedragen voor de 
eerste herinnering € 40,-. Wanneer om moverende redenen bij de eerste herinnering geen kosten 
in rekening gebracht worden kunnen genoemde kosten bij de volgende herinnering berekend 
worden. Bij de volgende herinnering zal, bij de reeds opgelopen nota, € 75,- aan kosten in 
rekening gebracht worden. Het staat de taxateur vrij om op een door hem te bepalen moment 
incasso van de nota uit handen te geven aan een incassobureau, dan wel een deurwaarder. 
Alle kosten die daarmee verband houden, zowel binnen als buiten rechtelijk, komen 
onvoorwaardelijk en geheel voor rekening van opdrachtgever.  

  



 

 

Versie 06V22 

 
• De verstrekte taxatieopdracht is door Berger & Klodé nvm makelaars geaccepteerd zodra de 

schouwafspraak is gemaakt. Opdrachtgever wordt van het maken van de schouwafspraak 
schriftelijk (per e-mail) geïnformeerd. Mocht opdrachtgever de opdracht tot taxatie intrekken na 
acceptatie door Berger & Klodé nvm makelaars, voordat de taxateur met de uitwerking van het 
rapport begonnen is, is opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden, gemaakte 
kosten en gereserveerde tijd een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is € 690,-. Wanneer 
opdrachtgever de taxatieopdracht intrekt nadat de taxateur met de taxatie begonnen is, 
ongeacht de vordering in het uitwerken van het taxatierapport, is de vergoeding aan de 
taxateur gelijk aan het taxatietarief zoals hierboven onder het hoofdstuk taxatietarief 
beschreven. De validatiekosten (t.b.v. bijvoorbeeld NWWI) worden tevens in rekening gebracht 
wanneer de taxatieopdracht bij het validerend instituut bekend is (gemaakt).  
 

• De verstrekte opdracht tot bureauwaardering is door NVM Taxateurs Haaglanden geaccepteerd 
zodra dit aan de procesbegeleider kenbaar gemaakt is. Opdrachtgever wordt hierover 
schriftelijk (per e-mail) geïnformeerd. Mocht opdrachtgever de opdracht intrekken na 
acceptatie door NVM Taxateurs Haaglanden, al dan niet binnen de bedenktijd, voordat de 
taxateur met de uitwerking van het rapport begonnen is, is opdrachtgever voor de reeds 
verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en gereserveerde tijd een vergoeding 
verschuldigd. Deze vergoeding is € 340,=. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt nadat de 
taxateur met de bureauwaardering begonnen is, dan wel ontbind, ongeacht de vordering in het 
uitwerken van het rapport, is de vergoeding aan de taxateur € 340,= De kosten voor de 
procesbegeleiding (t.b.v. bijvoorbeeld NWWI) worden tevens in rekening gebracht wanneer de 
opdracht bij de procesbegeleider bekend is (gemaakt).  

 
• In het geval opdrachtgever de aan hem toegezonden taxatieopdracht, ook wel 

taxatievoorwaarden, niet voor de geplande schouw geparafeerd en ondertekend retourneert is 
de taxateur genoodzaakt de schouwafspraak te annuleren. Opdrachtgever is dan een 
vergoeding verschuldigd van € 315,- ter compensatie van de gemaakte kosten en 
gereserveerde tijd in de agenda van de taxateur. De validatiekosten (bijvoorbeeld t.b.v. NWWI) 
worden tevens in rekening gebracht wanneer de taxatieopdracht bij het validerend instituut 
bekend is (gemaakt). Indien, om welke reden dan ook, opdrachtgever de schouwafspraak -en 
daarmee de taxatieopdracht- annuleert of opschort is hij/zij daardoor bovengenoemde 
vergoeding verschuldigd. 

 
• De taxatieopdracht is niet meer door opdrachtgever in te trekken vanaf het moment dat het 

taxatierapport door de taxateur uitgewerkt is. 
 

• Op een tweede en/of volgend taxatierapport, al dan niet bestemd voor dezelfde 
opdrachtgever wordt geen korting of tegemoetkoming gegeven. Hieronder valt ook een 
taxatieopdracht die mogelijk, of wellicht, als hertaxatie benoemd of beschouwd zou kunnen 
worden. Tevens, dit ter beoordeling van de taxateur of Berger & Klodé nvm makelaars, bestaat 
de mogelijkheid dat, bijvoorbeeld in het kader van onafhankelijkheid, een gegeven 
taxatieopdracht niet geaccepteerd wordt en/of kan worden, dan wel teruggegeven zal 
worden. De taxateur noch Berger & Klodé nvm makelaars, zijn omtrent non-acceptatie van de 
gegunde opdracht enige verantwoording verschuldigd. 

 
 

• Consumentenwetgeving op het gebied van internetaankopen is op onze dienst, uw 
taxatieopdracht, van toepassing. Een belangrijk onderdeel is de bedenktijd. Bij het kopen van 
diensten op afstand, dus ook het internet, heeft de consument 14 dagen bedenktijd vanaf de 
dag dat de consument de dienst bestelt. Dat betekent voor u dat wij uw opdracht nadat uw 
wettelijke bedenktijd verstreken is zullen uitvoeren. U hebt de mogelijkheid ons te laten weten dat 
u van uw recht op 14 dagen bedenktijd af te zien, en ons uitdrukkelijk opdracht geven binnen de 
bedenktijd uw opdracht uit te voeren. 
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Wat zijn mijn rechten bij kopen 
op afstand? | Vraag en ... 

www.rijksoverheid.nl 

Koopt u iets via internet, telefoon of een 
bestelbon uit een catalogus? Lees op 
Rijksoverheid.nl wat uw rechten zijn. 

• Enkele jaren geleden is het Online Dispute Resolution (ODR) platform opgericht. Het ODR 
platform informeert consumenten en ondernemers over geschilbeslechting inzake producten of 
diensten die online zijn aangekocht. Deze site is bereikbaar via: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 
 

 
Deze voorwaarden en tarieven worden regelmatig aangepast -onder meer, maar niet alleen- aan de 
voorwaarden die de verschillende registers, waar onze taxateurs ingeschreven staan, voorschrijven. 
 
NB: alle bovenbeschreven tarieven zijn inclusief en gebaseerd op het BTW tarief van 21%. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kopen-op-afstand-wat-is-belangrijk-om-te-weten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kopen-op-afstand-wat-is-belangrijk-om-te-weten
http://www.rijksoverheid.nl/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kopen-op-afstand-wat-is-belangrijk-om-te-weten

